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PlastPack Company spółka akcyjna 

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji  seri i  B,  C,  D i  E  
do obrotu na rynku NewConnect  

prowadzonym jako a lternatywny system obrotu 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  S.A.  

 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego będzie wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu: 

 198.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej  0,50 zł każda; 

 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej  0,50 zł każda; 

 11.619.746 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej  0,50 zł każda; 

 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda; 
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Warszawie S.A. 
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wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 
 
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym 
systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, 
konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 
 
Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 
względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. 
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1 Wstęp 
Dokument Informacyjny 

1.1. Nazwa i siedziba Emitenta 

Firma emitenta:    PlastPack Company 
Forma prawna:     Spółka Akcyjna 
Kraj Siedziby:     Polska 
Siedziba:     Warszawa  
Adres:      ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa 
Telefon:     + 48 (22) 826 84 95 
Faks:      + 48 (22) 826 84 96 
Strona www:     www.plastpacksa.pl 
E-mail:      info@plastpacksa.pl 
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 142 818 667 
Numer identyfikacji podatkowej NIP:  525 249 95 33 
Numer KRS:     0000378325 
 
1.2. Nazwa oraz siedziba Autoryzowanego Doradcy 
Nazwa (firma):     Corvus Corporate Finance 

 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Skrót firmy:     Corvus Corporate Finance sp. z o. o. 
Adres biura:     00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16 A 
Telefon :     + 48 22 826 84 95 
Telefaks:     + 48 22 826 84 96 
Poczta elektroniczna:    corvuscf@corvuscf.pl 
Strona internetowa:    www.corvuscf.pl 
 
1.3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość, oznaczenie emisji instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie 
Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu 
Obrotu NewConnect następujących instrumentów finansowych:  

 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 

 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł  
(pięćdziesiąt groszy) każda, 

 11.619.746 (jedenaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści 
sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł  (pięćdziesiąt 
groszy) każda, 

 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 
zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 

 

Tabela nr 1.3.1 Kapitał zakładowy Emitenta  

Seria  Liczba akcji  
Udział w kapitale 

zakładowym  
Liczba głosów  

Udział w ogólnej liczbie 
głosów  

A 2 000 0,02% 2 000 0,02% 

B 198 000 1,58% 198 000 1,58% 

C 300 000 2,40% 300 000 2,40% 

D 11 619 746 92,81% 11 619 746 92,81% 

E 400 000 3,19% 400 000 3,19% 

Suma  12 519 746 100,00% 12 519 746 100,00% 

Źródło: Emitent 

http://www.m4b.pl/
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2. Czynniki ryzyka 
 
Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione 
poniżej czynniki ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Dokumentu 
Informacyjnego. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i 
prowadzonej przez Emitenta 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 Emitenta działalność, 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. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent 
nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. Inwestycja w akcje 
Spółki jest odpowiednia dla inwestorów rozumiejących ryzyka związane z inwestycją i będących w 
stanie ponieść stratę części lub całości zainwestowanych środków. 
 

2.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym Emitent prowadzi działalność 
 
2.1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  
 
Sytuacja finansowa Spółki jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie. Na 
wyniki finansowe generowane przez Plast-Pack Company S.A. wpływ mają: poziom PKB Polski, 
poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów 
gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje 
ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji 
przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na 
działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na towary (w tym m.in. 
kubki, pompki do wody, nalewaki, otwieracze do butli, nakrętki i uchwyty do butli pięciolitrowych) 
i produkty (w tym m.in. MonoCap, MonoCap 2C, MultiCup, ServiceCup)  Emitenta, co w 
konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki. 
 
2.1.2. Ryzyko wzrostu konkurencji 
 
Spółka działa w warunkach konkurencji grup kapitałowych zajmujących się produkcją wyrobów z 
tworzyw sztucznych, w tym w szczególności producentów opakowań plastikowych, zamknięć i 
nakrętek do butli i pojemników, prowadzących działalność w skali światowej z wiodącym udziałem 
kapitału zagranicznego.  
 
Na rynku działają podmioty istniejące od wielu lat. Firmy z branży, w której działa Spółka 
prowadzą działalność na rynku globalnym, nieograniczającym się jedynie do prowadzenia 
działalności w Polsce. Potencjalni nowi uczestnicy rynku to firmy zależne lub przedstawicielstwa 
liczących się firm zagranicznych o wysoko jakościowych towarach i produktach. Spółka stara się 
ograniczyć ryzyko konkurencji przyjmując przy tworzeniu grupy koncepcję skupiania podmiotów 
zajmujących się produkcją unikatowych jakościowo opakowań z tworzyw sztucznych.  
 
Trendy konsolidacyjne wśród obecnych i potencjalnych konkurentów Emitenta mogą 
spowodować powstanie kilku dużych producentów. Konkurenci ci mogą korzystać ze swojej 
lepszej pozycji przetargowej przy negocjowaniu warunków zakupu surowca lub ustalania cen na 
swoje produkty. Obecni klienci mogą podjąć decyzję o zmianie dostawcy i nabywać produkty 
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konkurentów. Konsolidacja bazy producentów może doprowadzić do spadku cen sprzedaży i 
utraty ważnych klientów. Każdy z powyższych czynników może wywrzeć negatywny wpływ na 
wynik działalności operacyjnej i sytuację finansową Emitenta. 
 
2.1.3. Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego 
 
Obecnie trwa w Polsce intensywny proces dostosowywania regulacji prawnych do przepisów 
unijnych. Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Spółki pewne 
ryzyko w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności 
regulacji z dziedzin prawa handlowego, podatkowego, przepisów regulujących działalność 
gospodarczą, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również prawa dotyczącego 
papierów wartościowych. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności Spółki  
oraz jej wyniki finansowe.  
 
W szczególności ryzyko to odnosi się do systemu podatkowego, który podlega intensywnym 
zmianom. Polskie spółki ze względu na dużą zmienność przepisów podatkowych narażone są na 
większe ryzyko niż spółki działające w bardziej stabilnych systemach. Powstanie różnic w 
interpretacji przepisów podatkowych pomiędzy Spółką a organami podatkowymi może mieć 
negatywny wpływ na działalność Spółki, jego sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy 
rozwoju. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż mimo stosowania przez Emitenta aktualnych 
standardów rachunkowości, interpretacja organów podatkowych może różnić się od przyjętej 
przez Spółkę, co w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie na Emitenta kary finansowej, która 
może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 
 
2.2  Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta  
 
2.2.1. Ryzyko związane z sytuacją finansową Emitenta i jej wpływ na kolejne akwizycje  
 
Na sytuację finansową Spółki wpływ ma możliwość pozyskania dostatecznego finansowania na 
nabycie kolejnych podmiotów mających tworzyć grupę kapitałową. Emitent zamierza gromadzić 
część środków z dywidend uzyskiwanych od spółek zależnych. Pozyskane środki będą 
wykorzystane bezpośrednio poprzez wydatkowanie tych kwot na nabycie akcji lub udziałów 
nowych podmiotów lub pośrednio poprzez zbywanie na rzecz podmiotów mających wejść w skład 
grupy kapitałowej Emitenta akcji własnych skupionych celem dalszej odsprzedaży. Emitent nie 
wyklucza również przeprowadzenia emisji akcji lub obligacji celem pozyskania środków na dalsze 
akwizycje. Istnieje ryzyko, że Spółka może pozyskać nie wystarczającą ilości kapitału na realizację 
działalności polegającej na rozwoju grupy kapitałowej na rynku tworzyw sztucznych. 
 
W celu zmniejszenia ryzyka Spółka przygotowując kolejne przejęcia będzie poprzedzała je 
wnikliwą analizą rentowności projektu, potencjałem wzrostu produkcji, pozycją i 
zainteresowaniem produktów na rynku. Przed podjęciem decyzji dotyczącej kolejnych akwizycji 
będzie wspomagała się opiniami doradców i potencjalnych współfinansujących w celu 
przygotowania optymalnej struktury finansowania przy uwzględnieniu możliwości Emitenta.   
 
2.2.2. Ryzyko związane z zadłużeniem 
  
Spółka nie posiada zadłużenia wynikającego z jakiejkolwiek umowy kredytowej. Ze względu na 
planowane akwizycje nowych spółek, w związku ze strategią utworzenia grupy kapitałowej na 
rynku tworzyw sztucznych, Emitent nie wyklucza zaciągnięcia zadłużenia w formie obligacji. W 
takim przypadku jakiekolwiek opóźnienie w terminowej spłacie zobowiązań z tytułu emisji 
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obligacji może spowodować utratę płynności i wiarygodności finansowej, co może z kolei wywrzeć 
negatywny wpływ na działalność Emitenta, w tym na perspektywy rozwoju grupy kapitałowej ze 
względu na utratę wiarygodności Spółki oraz prawdopodobną w takiej sytuacji niską wycenę akcji 
Emitenta. 
 
2.2.3. Ryzyko osób wchodzących w skład organów Emitenta  
  
Osiągnięcie celów strategicznych przez Emitenta uzależnione jest od wiedzy i doświadczenia 
Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta. Utrata poszczególnych członków organów Emitenta może 
mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki operacyjne, strategię rozwoju oraz sytuację 
finansową. 
 
Szczególną rolę odgrywa Zarząd Spółki, którego Prezes ma kluczowe doświadczenie w zakresie 
produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, w tym w szczególności w zakresie produkcji zamknięć i 
nakrętek do butli i pojemników oraz produkcji innych elementów plastikowych. Ryzyko utraty 
osób wchodzących w skład Zarządu Spółki jest zminimalizowane przez okoliczność, że Prezes 
Zarządu jest jednocześnie Prezesem Zarządu spółki Viki Plast S.A. i współwłaścicielem znaczącego 
akcjonariusza Emitenta.  
 
Dodatkowo część członków Rady Nadzorczej posiada doświadczenie oraz wiedzę w zakresie 
niezbędnym do przygotowania Emitenta do przeprowadzenia działań akwizycyjnych. Jest to o tyle 
istotny aspekt, iż Emitent zakłada przyjęcie optymalnej struktury finansowania przy uwzględnieniu 
swoich możliwości. Członkowie Rady Nadzorczej wykorzystując swoją wieloletnią praktykę i 
wiedzę dają pewność przeprowadzenia rozwoju grupy kapitałowej z uwzględnieniem, zarówno 
celów jakie sobie stawia Emitent, jak przy uwzględnieniu wymogów rynków finansowych.   
 
2.2.4. Ryzyko związane z realizacją strategii Emitenta 
  
Efektywność działania zależy od zdolności Emitenta do określenia i realizowania strategii, która 
będzie skuteczna w długim horyzoncie czasowym. Ewentualne podjęcie nietrafionych decyzji 
akwizycyjnych, wynikających z dokonania niewłaściwej oceny standingu nabywanego podmiotu 
oznaczać może nieprzewidziane, negatywne skutki finansowe.  
 
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia prowadzona jest ciągła bieżąca 
analiza branży, czynników mających wpływ na jej rozwój oraz występowania lub zmiany trendów 
rynkowych tak, aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne określenie kierunku i charakteru 
zmian otoczenia rynkowego, a co za tym idzie dostosowania strategii rozwoju grupy kapitałowej 
do tych zmian.  
 
2.2.5. Ryzyko wynikające z powiązań rodzinnych pomiędzy członkami Zarządu Emitenta a 
członkami Rady Nadzorczej 
  
Pomiędzy Prezesem Zarządu Emitenta, Panem Władysławem Kraska a członkami Rady Nadzorczej 
- Panią Małgorzatą Kraska, Agnieszką Morysińską oraz Tadeuszem Morysińskim istnieją 
powiązania rodzinne. Pan Tadeusz Morysiński nie posiada akcji Emitenta, jednocześnie Pan 
Władysław Kraska, Pani Małgorzata Kraska oraz Pani Agnieszka Morysińska są współwłaścicielami 
100% udziałów spółki MWK Holding Ltd, która jest właścicielem 81,61% akcji Emitenta. 
Akcjonariusz MWK Holding Ltd ma zatem znaczący wpływ na działalność Emitenta.  
 



  
 

8 

Dokument Informacyjny PlastPack Company S.A.  
 

Ponadto uwzględniając okoliczność, iż osoby wskazane powyżej są jednocześnie aktualnie 
członkami organów Emitenta, w przypadku ich działania w porozumieniu będą one miały 
faktyczną możliwość wpływania na działalność Emitenta. Inwestorzy powinni zatem brać pod 
uwagę ryzyko ograniczonego wpływu na działalność Emitenta.  
 
2.2.6.  Ryzyko związane z uprawnieniami akcjonariuszy posiadających akcje serii A 
 
W związku podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PlastPack Company SA  
uchwałą nr 3 z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zmian w Statucie istnieje ryzyko, iż 
akcjonariusze posiadający akcje serii A będą mieli pierwszeństwo w wyborze członków Rady 
Nadzorczej i Zarządu Emitenta. 
W szczególności zgodnie z §29 ust.2 Statutu Emitenta Akcjonariusz, względnie akcjonariusze, 
posiadający wszystkie akcje serii A o numerach od 0001 do 1000 powołują oraz odwołują 3 
(trzech) Członków Rady Nadzorczej. Akcjonariusz, względnie akcjonariusze, posiadający wszystkie 
akcje serii A o numerach od 1001 do 2000 powołują oraz odwołują 2 (dwóch) Członków Rady 
Nadzorczej (…). Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Członków Rady Nadzorczej 
wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej 
większością 95% głosów, przy udziale co najmniej 90% kapitału zakładowego. 
Dodatkowo zgodnie z §40 ust. 2 Statutu Emitenta Prezesa Zarządu i jednego Wiceprezesa Zarządu 
powołują i odwołują łącznie akcjonariusze posiadający wszystkie akcje serii A w drodze pisemnego 
oświadczenia doręczonego Spółce. (…) Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Prezesa i 
Wiceprezesa Zarządu wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej 
uchwały podjętej większością 95% głosów, przy udziale co najmniej 90% kapitału zakładowego. 
Oznacza to, iż w przypadku ich działania w porozumieniu będą mieli oni faktyczną możliwość 
wpływania na działalność Emitenta. Inwestorzy powinni zatem brać pod uwagę ryzyko 
ograniczonego wpływu na działalność Emitenta.  
 
2.3. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim spółka Viki Plast SA prowadzi działalność 
 
Emitent, w związku z budowaniem grupy kapitałowej złożonej z podmiotów działających na rynku 
wyrobów z tworzyw sztucznych, poniżej przedstawiono ryzyka działalności związane ze spółką Viki 
Plast S.A., podmiotem w którym Emitent posiada 99,99% udziału w kapitale. Emitent uznaje, że na 
obecnym etapie rozwoju na jego wyniki bezpośrednio oddziaływać będzie sytuacja spółki Viki 
Plast SA.  
 
2.3.1. Ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych 
 
Przychody, koszty i wyniki spółki Viki Plast SA są narażone na ryzyko zmiany kursów walut, w 
szczególności PLN wobec EUR. W szczególności, wahania kursu PLN wobec kursu innych walut, 
które są bazą do wyliczania ceny towarów i produktów będących podstawą przychodów, stanowić 
może istotny czynnik leżący u podstaw trendów w zakresie przychodów i zysku netto. Spółka Viki 
Plast SA nie zabezpiecza się przed wahaniami kursu walut poprzez instrumenty pochodne.  
 
Ponadto, zmiany kursów wymiany walut mogą powodować wzrost cen surowca importowanego 
spoza Polski, co może skutkować dodatkową presją na spadek cen, mogących negatywnie wpłynąć 
na działalność spółki Viki Plast SA i realizowane przez nią wyniki.  
 
Spółka Viki Plast SA zmniejsza potencjalne ryzyko walutowe poprzez realizowany eksport około 
75% swoich produktów oraz poprzez dokonywanie około 40% zakupów surowcowych w walutach 
obcych. 
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2.3.2. Ryzyko wzrostu konkurencji  
 
Spółka Viki Plast SA działa w warunkach bardzo silnej konkurencji producentów nakrętek, 
zamknięć do butli i pojemników, prowadzących działalność w skali światowej z wiodącym 
udziałem kapitału zagranicznego. Firmy te posiadają wysokiej jakości maszyny do produkcji 
zamknięć i nakrętek. Ze względu na silną pozycję rynkową największych konkurentów posiadają 
oni również silną pozycję w zakresie zaopatrzenia w polietyleny, polipropyleny, poliwęglany 
stanowiące główny surowiec do swojej produkcji z dużą możliwością wpływania na ceny surowca. 
Spółka Viki Plast SA rozwiązując ten problem dokonuje zamówień surowca do produkcji nakrętek, 
zamknięć do butli i pojemników oraz innych elementów z  tworzyw sztucznych w sposób 
dopasowany do bieżących potrzeb, dzięki czemu może elastycznie reagować na zmiany cen 
surowców.   
 
Na rynku działają podmioty istniejące od wielu lat. Firmy z branży, w której działa spółka Viki Plast 
SA prowadzą działalność na rynku globalnym, nieograniczającym się jedynie do prowadzenia 
działalności w Polsce. Potencjalni nowi uczestnicy rynku to firmy zależne lub przedstawicielstwa 
liczących się firm zagranicznych o wysoko jakościowych towarach i produktach. Bardzo duża 
konkurencja może spowodować, że marże mogą mieć tendencję spadkową. Spółka stara się 
ograniczyć to ryzyko poprzez oferowanie odbiorcom produktów i towarów o unikalnej jakości. 

 
2.4. Czynniki ryzyka związane z działalnością spółki Viki Plast SA  
 
2.4.1. Ryzyko związane z sytuacją finansową Emitenta 
  
Na sytuację finansową spółki Viki Plast S.A. wpływ ma ryzyko płynności finansowej, czyli 
potencjalna obawa przed utratą dostatecznego finansowania z powodu niespłaconego kredytu 
inwestycyjnego. Ryzyko to może powodować brak dostatecznych środków pieniężnych 
umożliwiających sfinansowanie zakupu surowców do produkcji nakrętek lub innych elementów z  
tworzyw sztucznych.  
 
Relacje handlowe z kontrahentami oparte są na umowach handlowych, które zawierają terminy 
realizacji wynikających z nich zobowiązań. Potencjalne opóźnienia płatnicze ze strony nabywców 
spółki Viki Plast SA mogą powodować przejściowe trudności z regulowaniem tych płatności wobec 
kontrahentów. W związku z tym istnieje ryzyko, że spółka Viki Plast SA może nie być w stanie 
utrzymać wystarczającej ilości kapitału obrotowego na realizację bieżącej działalności, to może 
skutkować to utratą płynności finansowej.   
 
2.4.2. Ryzyko cen surowców 
 
Spółka Viki Plast S.A. używa do produkcji tworzyw sztucznych i surowców współpracując z kilkoma 
sprawdzonymi dostawcami z Polski oraz z zagranicy. Ceny wykorzystywanych w procesie produkcji 
surowców ulegają zmianom w związku z czym Emitent narażony jest na ryzyko nieprzewidzianego 
wzrostu cen wykorzystywanych czynników produkcji. W przypadku znaczącego wzrostu cen 
surowców istnieje także ryzyko istotnego wzrostu kosztów prowadzonej działalności przez spółkę 
Viki Plast SA, których nie będzie ona w stanie zniwelować poprzez podniesienie ceny produktów 
finalnych.  
 
Ryzyko zmiany cen produktów wiąże się przede wszystkim ze zmianami cen polietylenów, 
polipropylenów, poliwęglanów. Istotny wzrost cen tego surowca, jak również istotny spadek 
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popytu na produkty Spółki, a w konsekwencji ich cen, mogą wywrzeć negatywny wpływ na wyniki 
działalności operacyjnej oraz sytuację finansową Spółki.  
 
2.4.3. Ryzyko zakłóceń procesu produkcyjnego 
 
Spółka Viki Plast SA posiada wtryskarki oraz linie montażowe do swoich produktów produkujące 
nakrętki i zamknięcia do butli i pojemników oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, w których 
proces produkcji ze względu na wymogi wynikające z produkcji dla branż oferujących produkty 
spożywcze, obarczony jest wysokimi wymogami w zakresie standardów higieny oraz ochrony 
środowiska. Utrzymanie wysokich wymagań wymaga ciągłego wprowadzania innowacji 
technologicznych. Długotrwałe zakłócenie procesu produkcyjnego może być spowodowane 
szeregiem czynników, w tym awarią, błędami ludzkimi, niedostępnością surowców i innymi, nad 
którymi spółka Viki Plast SA może nie mieć kontroli. Każde takie zakłócenie, nawet względnie 
krótkotrwałe, może wywrzeć istotny wpływ na produkcję i rentowność oraz wiązać się z 
koniecznością poniesienia znaczących kosztów takich jak naprawy, zobowiązania wobec 
odbiorców, których zamówień nie jesteśmy w stanie zrealizować oraz inne wydatki. 
 
2.4.4. Ryzyko związane z zadłużeniem 
  
Spółka posiadała zadłużenie wynikające z umowy kredytowej z Kredyt Bankiem S.A., które będzie 
spłacone do 28 lutego 2013 roku. Emitent nie planuje wcześniejszej spłaty kredytu. W przypadku 
zaciągnięcia nowych kredytów spółka Viki Plast SA nie powinna mieć problemów ze spłatą 
kredytu, nie można jednak wykluczyć iż może nie być w stanie terminowo ich spłacić, co może 
skutkować powstaniem w przypadku naruszenia umowy utratą aktywów, które są przedmiotem 
zabezpieczenia, czyli hali produkcyjnej spółki Viki Plast SA wraz z nieruchomością w Skarżysku – 
Kamiennej. Brak terminowej spłaty zobowiązań z tytułu umowy kredytowej może spowodować 
obniżenie wiarygodności kredytowej i utratę dostępu do kredytów obrotowych i innych, a co za 
tym idzie, utratę płynności finansowej, co może z kolei wywrzeć negatywny wpływ na naszą 
działalność, perspektywy oraz wartość akcji spółki Viki Plast SA.  
 
2.4.5. Ryzyko związane z konsolidacją branży tworzyw sztucznych 
 
Trendy konsolidacyjne konkurentów Viki Plast SA mogą spowodować powstanie bardziej 
skoncentrowanej grupy konkurentów obejmującej kilku dużych producentów. Producenci ci mogą 
korzystać ze swojej lepszej pozycji przetargowej przy negocjowaniu warunków zakupu surowców 
lub ustalania cen na swoje produkty i towary stanowiące konkurencję dla spółki Viki Plast SA. 
Konsolidacja producentów może doprowadzić do spadku cen sprzedaży i utraty ważnych klientów. 
Każdy z powyższych czynników może wywrzeć negatywny wpływ na wynik działalności 
operacyjnej i sytuację finansową spółki Viki Plast SA. 
 
2.4.6. Ryzyko rotacji pracowników 
 
Utrzymanie i zwiększenie poziomu przychodów i wyników przez Viki Plast SA uzależnione jest od 
wiedzy i doświadczenia profesjonalnej kadry zarządzającej oraz umiejętności zatrudniania i 
utrzymywania specjalistów takich jak inżynierowie i wykwalifikowani robotnicy. Spółka Viki Plast 
SA jest jednym z nielicznych stabilnych pracodawców w Skarżysku – Kamiennej, co jest istotne ze 
względu na duży poziom bezrobocia tym regionie. Może się jednak zdarzyć, że spółka Viki Plast SA 
może nie być w stanie utrzymać dotychczasowej kadry kierowniczej oraz innych kluczowych 
pracowników, a także pozyskać nowych specjalistów. Jeżeli Viki Plast SA nie będzie w stanie 
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pozyskać i utrzymać kadry zarządzającej oraz personelu, może to mieć niekorzystny wpływ na 
działalność, wyniki operacyjne oraz sytuację finansową.   
 
Szczególną rolę odgrywa Zarząd spółki Viki Plast SA, którego Prezes ma największe doświadczenie 
w prowadzonej działalności. Ryzyko utraty osoby wchodzącej w skład Zarządu spółki Viki Plast SA 
jest zminimalizowane przez okoliczność, że Prezes Zarządu jest jednocześnie współwłaścicielem 
największego akcjonariusza spółki Viki Plast SA oraz jest Prezesem w spółce PlastPack Company 
SA. 
 
2.4.7. Ryzyko związane z umowami z klientami 
  
Charakterystyka branży, w której działa Emitent wiąże się z faktem, że znaczna część umów z 
klientami oparta jest głównie o kontakty długoterminowe z formułami cenowymi, 
wprowadzającymi modyfikacje wynikające z kursów walut. Taka konstrukcja umów może 
powodować obniżenie rentowności zawartych kontraktów w trakcie ich realizacji.  
 
Celem realizowanej współpracy z odbiorcami jest utrzymanie współpracy z istniejącymi klientami, 
jak również podpisywanie umów z nowymi klientami na długie okresy. Ponadto, w przypadku 
współpracy z klientami kluczowymi, współpraca spółki Viki Plast SA koncentruje się na realizacji 
kilku lub kilkunastu zleceń, przez co wydłuża okres współpracy i zmniejsza ryzyko zakończenia 
współpracy.  
 
2.4.8. Ryzyko utraty zaufania odbiorców 
 
Wykonywane przez Emitenta produkty wymagają zapewnienia ciągłości dostaw, której zakłócenie 
mogłoby spowodować opóźnienie w realizacji zleceń lub nienależyte ich wykonanie przez 
odbiorców. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub zawinienia ze strony spółki 
Viki Plast SA skutkującego wadliwym lub nieterminowym wykonaniem zamówienia, spółka Viki 
Plast SA będzie narażona na ryzyko utraty zaufania odbiorców.  
 
Utrata zaufania odbiorców może wiązać się z istotnym ograniczeniem portfela zamówień Spółki, 
co z kolei może przełożyć się w istotny sposób na osiągane wyniki finansowe przez Emitenta. W 
celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka, spółka Viki Plast SA proponuje różnorodne produkty 
oraz dokłada wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane na czas i z należytą starannością, 
a także spełniały parametry międzynarodowe dla tego typu produkcji ze względu na operowanie 
przez Viki Plast SA na rynku globalnym.  
 
2.4.9. Ryzyko wynikające z powiązań rodzinnych pomiędzy członkami Zarządu spółki Viki Plast 
SA a członkami organów Emitenta  
  
Prezes Zarządu spółki Viki Plast SA, Pan Władysław Kraska jest równocześnie Prezesem Zarządu 
Emitenta. Pomiędzy Panem Władysławem Karska a członkami Rady Nadzorczej spółki Viki Plast SA 
- Panią Małgorzatą Kraska, Agnieszką Morysińską oraz Tadeuszem Morysińskim istnieją 
powiązania rodzinne.  
 
Pan Tadeusz Morysiński nie posiada akcji spółki Viki Plast SA, Pan Władysław Kraska, Pani 
Małgorzata Kraska oraz Agnieszka Morysińska są współwłaścicielami 100% udziałów spółki MWK 
Holding Ltd, który jest właścicielem 81,61% akcji Emitenta. 
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Ponadto uwzględniając okoliczność, iż osoby wskazane powyżej są jednocześnie aktualnie 
członkami organów spółki Viki Plast SA oraz Emitenta, w przypadku ich działania w porozumieniu 
będą one miały faktyczną możliwość wpływania na działalność spółki Viki Plast SA i Emitenta. 
 
2.4.10. Ryzyko   związane   z   przestrzeganiem   przepisów   ochrony   środowiska   i   
negatywnym oddziaływaniem procesu produkcyjnego na środowisko 
 
Spółka Viki Plast SA spełnia wymogi związane z ochroną środowiska, lecz nie ma pewności, że 
będzie zawsze wykonywać swoje zobowiązania oraz że w przyszłości nie poniesie znaczących 
kosztów ani nie zaciągnie istotnych zobowiązań w związku z tymi wymogami, ani też że będzie w 
stanie uzyskać wszystkie pozwolenia, zgody lub inne zezwolenia konieczne do  prowadzenia jego 
działalności w zamierzony sposób. Ponieważ produkcja opakowań z tworzyw sztucznych wiąże się 
z istnieniem potencjalnych zagrożeń związanych z odpadami lub zanieczyszczeniami substancjami 
chemicznymi, nie ma pewności, że w przyszłości w spółce Viki Plast SA nie nastąpi zdarzenie 
będące podstawą poniesienia znaczących wydatków w związku z koniecznością usunięcia 
zanieczyszczeń.  
 
2.5. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 
2.5.1. Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji 
 
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w 
alternatywnym systemie obrotu. Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Emitenta będą 
przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu na 
rynku NewConnect, który jest rynkiem utworzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. w sierpniu 2007 r. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie się 
charakteryzował małą płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej 
ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji 
będących przedmiotem obrotu, a nawet  brakiem możliwości sprzedaży akcji.  
 
2.5.2. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami  
 
Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami 
finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:  

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

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza 
obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
 
Zgodnie z § 17  c Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót notowaniami 
instrumentami finansowymi Emitenta lub wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w 
ASO, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku 
NewConnect, w tym w szczególności obowiązki informacyjne. Nie ma podstaw do przypuszczeń, 
że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy 
wszystkich akcji notowanych na rynku NewConnect.   
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2.5.3. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect 
  
Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe 
z obrotu:  

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

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

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

– wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  
 
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym 
systemie:  

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

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

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  
 
2.5.4. Ryzyko związanie z nie przestrzeganiem zasad i przepisów obowiązujących w 
alternatywnym systemie obrotu 
 
Zgodnie z §17c Regulaminu ASO jeżeli Emitent nie przestrzega zasad i przepisów obowiązujących 
w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 
emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu, w szczególności 
obowiązki określone w §15a, §15b, §17-17b, organizator Alternatywnego Systemu może, w 
zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

1) upomnieć Emitenta,  
2) nałożyć na Emitenta karę pieniężna w wysokości do 20.000 zł,  
3) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie,  
4) wykluczyć instrumenty Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  

 
2.5.5. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w 
Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Zgonie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW na żądanie KNF, 
wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie 
obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuższy niż 10 dni. 
 
Dodatkowo zgodnie z art. 78 ust. 3 w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami 
finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 
prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 
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dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na 
żądanie KNF, GPW zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 
miesiąc. 
 
Zgodnie z art. 78 ust. 4 na żądanie KNF, GPW wyklucza z obrotu wskazane przez KNF instrumenty 
finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym 
systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.  
 
2.5.6. Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 
 
Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za 
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków 
wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 172-176a 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej kary obrót 
instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. 
 
2.5.7. Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych 
 
Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji akcji serii E umożliwią mu dostosowanie 
wielkości kapitału obrotowego do wysokości umożliwiającej realizację założonych celów 
strategicznych związanych z rozszerzaniem grup kapitałowej o kolejne podmioty działające w 
branży producentów tworzyw sztucznych. Istnieje jednak ryzyko, że Spółka będzie musiała 
przeprowadzić dodatkową emisję lub szukać innych źródeł finansowania w celu realizacji 
zamierzonych celów. Brak możliwości pozyskania nowych źródeł finansowania, w przypadku gdy 
Emitent wykorzysta dotychczas posiadane kapitały finansowe, mogłoby wpłynąć na spowolnienie 
rozwoju Emitenta. 
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3. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym 
3.1. Emitent 
 
 

Firma:  Plast Pack Company  S.A. 

Skrót firmy  PPC 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa 

Telefon:  (+ 48 ) 22 826 84 95 

Faks:  (+ 48 ) 22 826 84 96 

Adres poczty elektronicznej:  info@plastpacksa.pl 

Strona internetowa:  www.plastpacksa.pl 

NIP:  525-249-95-33 

Regon:  142818667 

Sąd rejestrowy:  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy 

Data rejestracji:  14 lutego 2011 roku 

Numer KRS:  0000378325 
 
 W imieniu Emitenta:  
 
Prezes Zarządu – Władysław Kraska, Wiceprezes - Andrzej Krakówka  
 

 
Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu 
Informacyjnego.  

 
 
 
 

Oświadczenie Emitenta 
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by 

zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i 

zgodne ze stanem faktycznym, oraz nie pominięto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać 

na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że 

opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.  

 

  

mailto:info@plastpacksa.pl
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3.2. Autoryzowany Doradca  
 

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 
 

Nazwa (firma):    Corvus Corporate Finance 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Skrót firmy:    Corvus Corporate Finance sp. z o. o. 
Siedziba:    Józefosław, gm. Piaseczno 
Adres biura:    00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16 A 
Telefon :    + 48 22 826 84 95 
Telefaks:    + 48 22 826 84 96 
Poczta elektroniczna:   corvuscf@corvuscf.pl 
Strona internetowa:   www.corvuscf.pl 
 
Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy: 
 
Bogdan Małachwiej – Prezes Zarządu 
 
Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych udzielonych przez Emitenta, brał udział 

w sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego.  

 

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

 

Oświadczam, że niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami 

określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego 

Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 

marca 2007 roku (z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami 

i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym 

są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych 

faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem 

w obrocie tymi instrumentami.  
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4. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu 
 

4.1 Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów 
finansowych 

 

Emitent ubiega się o wprowadzenie do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect) 
następujących instrumentów finansowych: 

a) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 

b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł  
(pięćdziesiąt groszy) każda, 

c) 11.619.746 (jedenaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści 
sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł  (pięćdziesiąt groszy) 
każda 

d) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda, 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii B, C, D i E 
wynosi 6.258.873 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt 
trzy złote). 
 
Z instrumentami finansowymi wskazanymi powyżej nie są związane żadne szczególne przywileje 
ani uprawnienia. Z akcjami Emitenta nie są związane również żadne świadczenia dodatkowe, ani 
zabezpieczenia.  
 
Akcje serii B, C, D i E które będą wprowadzane do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu nie 
są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351- 353 Ksh. 
 
Na mocy uchwały nr 3 z dnia 17 maja 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Emitent w okresie od 
28 czerwca do 26 września 2012 roku dokonał nabycia 1.079.002 akcji Spółki. W związku z 
planowanymi akwizycjami mającymi na celu rozbudowę grupy kapitałowej skupiającej podmioty 
zajmujące się wytwarzaniem produktów z tworzyw sztucznych, Emitent dokonał skupu akcji 
własnych. Zamiarem była możliwość wykorzystania skupionego pakietu akcji  w trakcie negocjacji 
z podmiotami mającymi być przedmiotem akwizycji. Ze względu na fakt, iż na moment 
sporządzenia Dokumentu informacyjnego Emitent nie jest w stanie określić ostatecznych 
warunków na jakich zostanie zawarta umowa powodująca przejęcie kolejnego podmiotu, nie 
może też ostatecznie określić jaka część skupionego pakietu zostanie wykorzystana. O kolejnych 
decyzjach związanych z dokonywanymi akwizycjami Emitent będzie informował zgodnie z 
zasadami przekazywania informacji określonych w załączniku nr 3 do Regulaminu ASO.    
 
 Wyciąg z Aktu zawiązania spółki Emitenta sporządzonego w formie Aktu Notarialnego z dnia 17 
maja 2012 r.(Rep. A Nr 3929/2012): 
 

Uchwała Nr 3 
z dnia 17 maja 2012 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:   
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie 

  w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w 
Warszawie uchwala co następuje: 

§1 
Na podstawie art. 362 § 1 zd. 2 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd spółki 
pod firmą: PlastPack Company spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie do podejmowania wszelkich 
czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych w trybie ustalonym w niniejszej 
uchwale. 

§2 
PlastPack Company spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie nabędzie akcje własne na 
następujących warunkach: 
1. łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego PlastPack 

Company spółka akcyjna; 
2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 

1.780.360,93 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i 
dziewięćdziesiąt trzy grosze); 

3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych 
PlastPack Company spółka akcyjna;  

4. upoważnia się zarząd PlastPack Company spółka akcyjna do rozpoczęcia nabycia akcji własnych 
niezwłocznie po otrzymaniu przez PlastPack Company spółka akcyjna dywidendy lub części 
dywidendy za rok 2011 od spółki zależnej od PlastPack Company spółka akcyjna, tj. VIKI PLAST 
spółka akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy czym łączna kwota tej dywidendy 
zgodnie z uchwałą nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIKI PLAST spółka akcyjna z dnia 
11 maja 2012 r. wyniesie 1.859.159,36 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 
sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy); 

5. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej 
uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie; 

6. cena, za którą PlastPack Company spółka akcyjna będzie nabywać akcje własne nie może być 
niższa niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), ani wyższa niż 1,65 zł (jeden złoty sześćdziesiąt pięć 
groszy); 

7.  w przypadku gdy Zarząd Spółki uzna, iż uzasadnionym jest przeprowadzanie nabycia akcji 
własnych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A., uposażania się Zarząd Spółki do 
zawarcia umowy w tym zakresie z Domem Maklerskim BOŚ S.A. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
4.2 Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem 
wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do 
regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu 

 
W okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie akcji 
Emitenta, Zarząd zakończył subskrypcję akcji serii E realizowanej w związku uchwałą nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 września 2012 r.: 
1) Data rozpoczęcia subskrypcji 
Emisja akcji serii E była obejmowana w okresie od 27.09.2012 r. do 28.09.2012r.  
 
2) Data przydziału akcji: 
Przydział akcji serii E nastąpił w 28.09.2012 r. 
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3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 
400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E. 
 
4) Liczba akcji które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 
400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E. 
 
5) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:  
Akcje serii E zostały zaproponowane po cenie emisyjnej 1,65 zł za akcję. 
 
6) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:  
Akcje serii E zostały zaoferowane w jednej transzy. Liczba obejmujących serię E w transzy: 10 osób 
oraz podmiotów prawnych.  
 
7) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w 
poszczególnych transzach:  
Liczba obejmujących serię E w transzy: 10 osób oraz podmiotów prawnych.  
 
8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o submisję. 
 W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.  
 
9) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E 
wynoszą 59,7 tys. zł w tym:  
 
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 9,7 tys. zł, 
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, 
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z 
uwzględnieniem kosztów doradztwa: 50 tys. zł, 
- koszty promocji oferty: 0 zł.  
 
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako 
rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii E 
wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego. 
 
4.3 Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem organu lub 
osób uprawnionych do pojęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy 
podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem jej treści 
  
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 
akcji, na mocy art. 430-432 k.s.h. jest Walne Zgromadzenie Spółki. 
 
Zgodnie z art. 431 § 4 Ksh uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona 
do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia. 
 
Akcje serii B 
Akcje serii B są akcjami założycielskimi, tj. objętymi przez akcjonariusza – założyciela w związku z 
zawiązaniem spółki akcyjnej i przyjęciem Statutu Emitenta, dokonanym na podstawie stosownego 
aktu zawiązania z dnia 13 grudnia 2010 roku sporządzonego przed notariuszem Krzysztofem 
Borawskim w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie (Rep. A nr. 14151/2010). Akcje serii B na 
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okaziciela w liczbie 99.000 zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1 zł 
(jeden złoty) za każdą akcję.  
Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 14 
lutego 2011 roku. Data rejestracji spółki PlastPack Company S.A. jest jednocześnie datą rejestracji 
akcji serii B. 
 
Wyciąg z Aktu zawiązania spółki Emitenta sporządzonego w formie Aktu Notarialnego z dnia 13 
grudnia 2010r.: 

 
§ 2 

Stawający oświadcza, że akcje Spółki zostają objęte w ten sposób, że: 
1) (…) obejmuje: 

- (…) 
- 99.000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i  numerach od B 1 (jeden) do B 99000 
(dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 99.000 zł 
(dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i pokryje je w całości wkładem pieniężnym 
przed zarejestrowaniem Spółki. 
(…) 

§6. 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na: 

- 1.000 (tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1zł 
(jeden złoty) każda, o numerach od A 0001 do A 1000, 
- 99.000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, o numerach od B 00001 do B 99000. 

2. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie powoływania członków Rady 
Nadzorczej i Zarządu, stosownie do postanowień §29 ust.2 i §40 ust.2 Statutu. 

(…) 
 
Akcje serii C  
Podstawą prawną emisji Akcji serii C jest Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki PlastPack Company S.A. z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa 
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie (Akt Notarialny z dnia 
14.04.2011r., Rep. A nr. 2859/2011). 
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlastPack Company S.A. z dnia 14 
kwietnia 2011r. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS postanowieniem z dnia 
12 maja 2011 roku. 
 
Wyciąg z Aktu notarialnego z dnia 14 kwietnia 2011r. (Rep. A nr. 2859/2011):  

 
Uchwała Nr 3 

z dnia 14 kwietnia 2011 roku 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii 

C, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie 
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Działając na podstawie art.430 §1, art. 431, art. 432 i art.433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z 
art.431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: 
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: 

§1 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 
250.000zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 150.000zł (sto pięćdziesiąt tysięcy 
złotych).  
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane 
poprzez emisję 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja i cenie emisyjnej 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.  
3. Nowe akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku na 
równi z pozostałymi akcjami.  

§2 
1. Akcje serii C zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1) 
Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki 
oznaczonemu Inwestorowi (...). 
2. Akcje serii C opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji 
zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny 
emisyjnej.  
3. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii C nie może być dłuższy niż do dnia 30 
czerwca 2011 roku.  
 

§3 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:  

1) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 
na podstawie §1 powyżej, w tym wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii 
C, 

2) zawarcia umowy o objęciu akcji serii C. 
 

§4 
Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 
działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C przysługujące 
dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią 
Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst 
jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii C.  

 
§5 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega §6 ust.1 Statutu Spółki i 
przyjmuje następujące brzmienie:  

„§6. 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:  
1) 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden 
złoty) każda, o numerach od A 0001 do A 1000,  
2) 99.000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od B 00001 do B 99000, 
3) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł 
(jeden złoty) każda, o numerach od C 000001 do C 150000.” 
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§6 
Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.  

 
§7 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

Załącznik do Uchwały nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PlastPack Company S.A. 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 14 kwietnia 2011r. 
 

Opinia Zarządu spółki PlastPack Company Spółka Akcyjna 
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C 

dla dotychczasowych akcjonariuszy 
Zarząd Spółki PlastPack Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), działając 
w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia 
prawa poboru akcji serii C.  
Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje 
Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii C, 
przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.  
Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii C jest w 
pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych, które 
zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Spółki. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy, pozwala na pozyskanie nowych inwestorów, co w połączeniu z zamiarem 
wprowadzenia akcji spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki 
wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwi jednocześnie wzrost 
wiarygodności Spółki przez zapewnienie większej płynności obrotu papierami wartościowymi 
Spółki.  
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PlastPack Company S.A. z dnia 14 
kwietnia 2011r. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS postanowieniem z dnia 5 
lipca 2011 roku. 
 
Split akcji  
Podstawą prawną przeprowadzonego splitu akcji jest uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki pod firmą PlastPack Company S.A. z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zmiany wartości nominalnej akcji Spółki w stosunku 1:2 poprzez obniżenie wartości nominalnej 
akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego 
Spółki (tzw. Split akcji) oraz związanej z tym zmiany Statutu (Akt Notarialny z dnia 14.04.2011r., 
Rep. A nr. 2859/2011). 
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PlastPack Company S.A. z 
dnia 14 kwietnia 2011 r. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS postanowieniem 
z dnia 5 lipca 2011 roku. 
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Wyciąg z Aktu notarialnego z dnia 14 kwietnia 2011r. (Rep. A nr. 2859/2011):  
 

Uchwała Nr 4 
z dnia 14 kwietnia 2011 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki 
w stosunku 2:1 poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji 

przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji 
bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (tzw. Split akcji) 

oraz związanej z tym zmiany Statutu 
 

§ 1 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PlastPack Company S.A. z siedzibą w 

Warszawie postanawia dokonać zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze obniżenia 
ich wartości nominalnej w stosunku 1:2 w ten sposób, że dotychczasowa wartość nominalną 
każdej akcji w wysokości 1 zł (jeden złoty) zmienia się na kwotę 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) dla 
każdej akcji. 

2. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą 1 (jedną) z dotychczas wyemitowanych w 
Spółce akcji serii A, B i C o dotychczasowej wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) wymienia 
się na 2 (dwie) akcje odpowiednich serii A, B i C o tożsamych prawach z akcjami przed 
podziałem i o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 

3. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 
(…) 

§ 2 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PlastPack Company S.A. z siedzibą w 
Warszawie, w związku ze zmianą liczby akcji Spółki, stosownie do postanowień § 1 niniejszej 
Uchwały, postanawia dokonać zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on 
następujące brzmienie: 

 „§6. 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:  

1) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od A 0001 do A 2000,  
2) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od B 00001 do B 198000, 
3) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od C 000001 do C 300000.” 

 
§ 3 

Wskazane w § 1 i w § 2 zmiany wchodzą w życie pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia 
kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki w dniu dzisiejszym w Krajowym Rejestrze Sadowym. 

 
§ 4 

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.  

 
§ 5 
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Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym, z 
uwzględnieniem § 3 niniejszej uchwały. 
 
Akcje serii D 
Podstawą prawną emisji Akcji serii D jest uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą PlastPack Company S.A. z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 
 
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PlastPack Company S.A. z 
dnia 7 lipca 2011 r. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS postanowieniem z 
dnia 16 września 2011 roku. 
 
Wyciąg z Aktu notarialnego z dnia 7 lipca 2011r. (Rep. A nr. 6164/2011) 
 

Uchwała Nr 3 
z dnia 7 lipca 2011 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii 
D, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie 

 
Działając na podstawie art.430 §1, art. 431, art. 432 i art.433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z 
art.431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: 
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: 

§1 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 250.000zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) 
do kwoty nie większej niż 6.059.873 zł (sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset 
siedemdziesiąt trzy złote), to jest o kwotę nie większą niż 5.809.873,00 zł (pięć milionów osiemset 
dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote).  
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane 
poprzez emisję nie więcej niż 11.619.746 (jedenaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy 
siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 
3. Nowe akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 na 
równi z pozostałymi akcjami.  
 

§2 
1. Nowe akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty 

skierowanej do maksymalnie 99 adresatów wskazanych przez Zarząd. 
2. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd. 
3. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji 

zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny 
emisyjnej. 

4. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii D nie może być dłuższy niż do 
dnia 30 września 2011 roku.  

§3 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:  

1) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii D, 



  
 

25 

Dokument Informacyjny PlastPack Company S.A.  
 

2) złożenia oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też 
dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, 

3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, 
4) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii D, 
5) dokonania przydziału akcji serii D, 
6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału 

zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. 
 

§4 
Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 
działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące 
dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią 
Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst 
jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii D.  

 
§5 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega §6 ust.1 Statutu Spółki i 
przyjmuje następujące brzmienie:  

„§6. 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.059.873,00 zł (sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 
osiemset siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:  
1) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od A 0001 do A 2000,  
2) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od B 00001 do B 198000, 
3) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od C 000001 do C 300000, 
4) nie więcej niż 11.619.746 (jedenaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset 
czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt 
groszy) każda, o numerach od D 00000001 do D 11619746.” 

§6 
Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.  
 

§7 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

Załącznik do Uchwały nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PlastPack Company S.A. 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 7 lipca 2011r. 
 

Opinia Zarządu spółki PlastPack Company Spółka Akcyjna 
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D 

dla dotychczasowych akcjonariuszy 
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Zarząd Spółki PlastPack Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), działając 
w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia 
prawa poboru akcji serii D.  
Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje 
Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii D, 
przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.  
Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii D jest w 
pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych, które 
zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Spółki. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy, pozwala na pozyskanie nowych inwestorów, co w połączeniu z zamiarem 
wprowadzenia akcji spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki 
wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwi jednocześnie wzrost 
wiarygodności Spółki przez zapewnienie większej płynności obrotu papierami wartościowymi 
Spółki.  
 
Akcje serii E 
Podstawą prawną emisji Akcji serii E jest uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą PlastPack Company S.A. z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w Statucie. 
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PlastPack Company S.A. z 
dnia 27 września 2012 r. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS postanowieniem 
z dnia 10 października 2012 roku. 
 
Wyciąg z Aktu notarialnego z dnia 27 września 2012r. (Rep. A nr 8086/2012) 
 

Uchwała Nr 3 
z dnia 27 września 2012 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii 
E, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie 

 
Działając na podstawie art.430 §1, art. 431, art. 432 i art.433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z 
art.431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: 
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: 

§1 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.059.873,00zł (sześć milionów pięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty nie większej niż 6.259.873,00 zł 
(sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) to jest o 
kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).  
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane 
poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o 
wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 
3. Nowe akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 na 
równi z pozostałymi akcjami.  
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§2 
1. Nowe akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty 

skierowanej do maksymalnie 99 adresatów wskazanych przez Zarząd. 
2. Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd. 
3. Akcje serii E opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji 

zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny 
emisyjnej. 

4. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii E nie może być dłuższy niż do 
dnia 31 grudnia 2012 roku.  

§3 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:  

1) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii E, 
2) złożenia oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też 

dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, 
3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, 
4) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii E, 
5) dokonania przydziału akcji serii E, 
6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału 

zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. Z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. 
 

§4 
Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 
działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące 
dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią 
Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst 
jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii E.  
 

§5 
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega §6 ust.1 Statutu Spółki i 
przyjmuje następujące brzmienie:  

„§6. 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.259.873,00 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć 
tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:  
1) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od A 0001 do A 2000,  
2) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od B 00001 do B 198000, 
3) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od C 000001 do C 300000, 
4) 11.619.746 (jedenaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) 
akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o 
numerach od D 00000001 do D 11619746, 
5) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od E 000001 do E 400000.” 
 

§6 
Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.  
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§7 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

Załącznik do Uchwały nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PlastPack Company S.A. 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27 września 2012 r.. 
 

Opinia Zarządu spółki PlastPack Company Spółka Akcyjna 
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E 

dla dotychczasowych akcjonariuszy 
 
Zarząd Spółki PlastPack Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), działając 
w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia 
prawa poboru akcji serii E.  
Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje 
Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii E, 
przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.  
Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii E jest w 
pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych, które 
zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Spółki. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy, pozwala na pozyskanie nowych inwestorów, co w połączeniu z zamiarem 
wprowadzenia akcji spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki 
wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwi jednocześnie wzrost 
wiarygodności Spółki przez zapewnienie większej płynności obrotu papierami wartościowymi 
Spółki.  
 
Dodatkowo Akcjonariusze Emitenta podjęli uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki PlastPack Company z dnia 27 września 2012 r. w sprawie dematerializacji akcji serii B, akcji 
serii C, akcji serii D oraz akcji serii E, ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o 
rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (Akt Notarialny z 
dnia 27.09.2012 Rep. A nr 8086/2012). 
 
Wyciąg z Aktu notarialnego z dnia 27 września 2012 r. (Rep. A nr 8086/2012) 

 
Uchwała Nr 4 

w sprawie dematerializacji akcji B, akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E, ubiegania się przez 
Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia 
Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych  
 
Działając na podstawie art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi („Ustawa o Obrocie”), jak również mając na uwadze Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej 
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niż 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 
Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: 
PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: 

§1 
1. Postanawia się o dematerializacji w rozumieniu art.5 ust.1 Ustawy o Obrocie: 

1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od B 00001 do B 198000, 

2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50zł 
(pięćdziesiąt groszy), każdy o numerach od C 000001 do C 300000,  

3) 11.619.746 (jedenaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści 
sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt 
groszy), każdy o numerach od D 00000001 do D 11619746 

4) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy), każdy o numerach od E 000001 do E 400000. 

2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. („GPW”) akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E. 

3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby 
dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu organizowanym przez GPW akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E, w 
tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 
akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E w depozycie papierów wartościowych 
oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
4.4 Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie  
Zgodnie z § 42 Statutu Spółki Pierwszy rok obrotowy Spółki trwał do końca 2011 roku. Akcje 
wszystkich serii wyemitowanych przez Spółkę są równe w prawach co do dywidendy. Statut Spółki 
nie ustanawia żadnego uprzywilejowania w tej kwestii. 
 
Akcje serii B-D nie były tożsame w prawach z akcjami serii E, gdyż te ostatnie uprawniają do 
dywidendy począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku, podczas gdy akcje serii B-D – od dnia 1 
stycznia 2011. Należy zaznaczyć jednak, iż podział zysku w Spółce, a dokładnie wskazanie sposobu 
pokrycia straty za 2011, został dokonany w dniu 28 czerwca 2012 roku. W związku z powyższym 
Emitent wskazuje, iż akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku 
na równi z pozostałymi akcjami.  
 
Wyciąg z Aktu notarialnego z dnia 28 czerwca 2012 r. (Rep. A nr 5211/2012) 
 (…) 

Uchwała Nr 5 
z dnia 28 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:   
PlastPack Company S.A. 
z siedzibą w Warszawie 

w sprawie sposobu pokrycia straty za okres obrotowy trwający  
od dnia 13 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 
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Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie spółki pod firmą: PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co 
następuje: 

§1 
Stratę osiągniętą przez Spółkę w okresie obrotowym trwającym od dnia 13 grudnia 2010 roku do 
dnia 31 grudnia 2011 roku w wysokości 78.798,43zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset 
dziewięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści trzy grosze) pokryć z zysków przyszłych okresów. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

4.5 Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 
 
Statutowe oraz umowne ograniczenia w obrocie wprowadzanymi do obrotu w Alternatywnym 
Systemie Obrotu instrumentami finansowymi Emitenta 
 
Statut spółki PlastPack Company S.A. nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń w obrocie 
wprowadzanymi do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, poza ograniczeniami 
przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  
 
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w 
Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, która wraz z Ustawą o nadzorze nad rynkiem 
kapitałowym i Ustawą o ofercie publicznej zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o 
publicznym obrocie papierami wartościowymi.  
 
Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW na żądanie KNF, 
wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie 
obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuższy niż 10 dni.  
 
Dodatkowo w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w 
okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym 
systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW zawiesza obrót tymi 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
Na żądanie KNF, GPW wyklucza z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w 
przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym 
systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.  
 
Zgodnie z art. 156 ust.1 Ustawy o obrocie każdy kto:  
1) posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w 
spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, 
wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym 
charakterze, a w szczególności:  

a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego 
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w 
stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub  
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b) akcjonariusze spółki publicznej, lub  

c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub 
dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 
na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku 
prawnym o podobnym charakterze, lub  

d) maklerzy lub doradcy, lub  

2) posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo  

3) posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli wiedział 
lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna  

- nie może wykorzystywać takiej informacji.  

Osoby wskazane powyżej nie mogą:  

1) ujawniać informacji poufnej;  

2) udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub 
zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.  

 
Zgodnie z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę 
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w 
art.156 ust. 1 Ustawy o obrocie, dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.  
 
Wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub 
osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu 
tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej 
powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli 
instrumenty te:  
a) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 
do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany 
instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo  

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

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

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

Ustawa o obrocie określa, że ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie 
lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej:  
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1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa pod 
lit. a powyżej;  

2) jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych pod lit. a powyżej;  

3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych pod lit. a powyżej.  

 
Na podstawie art. 159 oraz art. 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi zapisy wskazane poniżej odnoszą się zarówno do instrumentów 
dopuszczonych do obrotu jak i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 
rynku regulowanym oraz do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego 
systemu obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie.  
 
W związku z powyższym 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 w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. Osoby wskazane powyżej ponadto nie 
mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek 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. Jednocześnie zakaz ten odnosi się do działania powyższych osób jako 
organów osób prawnych, a w szczególności do podejmowania czynności, których celem jest 
doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez daną osobę prawną, na rachunek własny bądź osoby 
trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych z nimi powiązanych lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  
 
Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności 
dokonywanych:  
- przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła 
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w 
podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne,  

- w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej 
na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego,  

- w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie 
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie 
publicznej,  

- w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania 
się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej,  

- w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru,  

- w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych 
organów Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna 
przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 

  
Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie okresem zamkniętym jest:  
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- okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub 
instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,  

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

- w przypadku raportu 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 został 
sporządzony raport,  

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

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub 
nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej 
Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących 
bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 
wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są 
obowiązane do przekazywania KNF 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 a także instrumentów wprowadzanych do 
alternatywnego systemu obrotu.  
 
Zgodnie z delegacją wskazaną w art. 160 ust 5 Ustawy o obrocie Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o 
niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy 
osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych określa, że informacje, o których 
mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, przekazywane do KNF powinny zawierać następujące 
dane:  
1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji, a w przypadku gdy przekazywana 
informacja dotyczy transakcji nabycia lub zbycia dokonanych przez osoby blisko związane, również 
imię i nazwisko lub firmę (nazwę) osoby blisko związanej z osobą obowiązaną;  

2) wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę 
obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;  

3) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja;  

4) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia;  

5) datę i miejsce zawarcia transakcji;  

6) cenę i wolumen transakcji;  
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7) datę i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację.  

Informacje, o których mowa powyżej, powinny być przekazane równocześnie do KNF oraz 
emitentowi w formie pisemnej, w sposób zapewniający zachowanie jej poufności, w terminie 5 
dni roboczych od dnia zawarcia transakcji.  
 
W przypadku gdy suma wartości transakcji, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, 
nie przekroczyła wartości 5.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, informacja powinna być przekazana najpóźniej w 
ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym suma wartości dotychczasowych transakcji zbycia lub 
nabycia osiągnęła lub przekroczyła wartość 5.000 euro, przeliczonej według kursu średniego 
ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu zawarcia danej transakcji.  
 
Jeżeli suma wartości dokonanych transakcji, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, 
nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym kwoty 5.000 euro, przeliczanej w określony 
powyżej sposób, przekazanie informacji o transakcjach, powinno być dokonane najpóźniej do dnia 
31 stycznia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zawarte.  
 
Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 
 
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 
- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15 %, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w spółce publicznej,  

- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 
15%, 20%, 25%, 33%, 33,1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,  

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

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 
dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub 
przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.  
 
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o:  
- dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;  

- liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 
spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  

- liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;  

- informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 
12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy 
zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby 
głosów;  

- podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje 
spółki;  

- osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie.  

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego 
rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt. 2 i 3 powyżej, 
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odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być 
sporządzone w języku angielskim.  
 
Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył 
określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:  
- zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;  

- nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo 
lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;  

- pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z 
papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy 
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i 
deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za 
należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.  
 
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają: 
a) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby 
głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku 
z akcjami spółki publicznej;  

b) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem 
akcji łącznie przez:  

- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  

- inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane 
przez ten sam podmiot;  

c) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:  

- przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z 
wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 
pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  

- w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji 
wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 
zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym 
zgromadzeniu,  

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

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

e) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie 
dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na 
walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych 
podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 
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f) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w lit. e), posiadając akcje spółki 
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach.  

 
W przypadkach, o których mowa w lit. e) oraz f), obowiązki określone w tym rozdziale mogą być 
wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.  
Istnienie porozumienia, o którym mowa w lit. e), domniemywa się w przypadku posiadania akcji 
spółki publicznej przez:  
- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;  

- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;  

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

- jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.  

 
Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej 
zapisach wlicza się:  
- liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego;  

- liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został 
upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z lit. d),  

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

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są 
związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który 
może nimi rozporządzać według własnego uznania.  
 
Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z 
akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli 
osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych 
odpowiednio w art. 69.  
W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki 
publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego 
zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.  
 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje 
obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji 
następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu 
Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, 
poz. 871).  
 
Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie 
wiążą się żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi 
Emitenta.  
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Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
 
Art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek 
zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), 
jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny 
obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w 
roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Przy 
badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup 
kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a 
także obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego 
przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).  
 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:  
- połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;  

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

- utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;  

- nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
równowartość 10.000.000 euro.  

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji 
przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.  
 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:  
- jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie 
akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub 
pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;  

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

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

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

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

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

 
Zgodnie z art. 94 ustawy zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się 
przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego 
przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia 
innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być 
zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia (art.96 ust.1 ustawy).  
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna 
zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do 
wstrzymania się od dokonania koncentracji.  
Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której 
konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 
umocnienie pozycji dominującej na rynku.  
Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 
zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:  
- zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  

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

- udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.  

 
Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na 
rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku, jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest 
uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu 
technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala na 
dokonanie takiej koncentracji.  
 
Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych 
informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli 
przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została 
już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK 
może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, 
nakazać w szczególności:  
- podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;  

- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;  

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

 
Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w 
wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym 
rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez 
uzyskania zgody.  
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Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w 
wysokości, stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we 
wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w 
zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił informacji 
żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych 
lub wprowadzających w błąd. 
 
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w 
wysokości, stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. 
decyzji Prezesa UOKiK i wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.  
 
Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub 
wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę 
pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w 
przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła zamiaru koncentracji.  
 
W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału 
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek 
Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w 
podziale.  
Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych 
środków prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.  
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień 
oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 
 
Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw 
 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z 
regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji).  
 
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o 
wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, 
które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.  
 
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej 
zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają 
zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 
- zawarciu umowy,  

- ogłoszeniu publicznej oferty, lub  

- przejęciu większościowego udziału.  

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

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja 
przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:  
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- gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi 
więcej niż 5 miliardów euro, oraz  

- gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że 
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

 
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:  
- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 2,5 miliarda euro,  

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

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

- łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że 
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

 
Prawa majątkowe przysługujące Akcjonariuszom Spółki:  

 
Prawo do dywidendy  
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w 
drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom.  
Z uwagi na fakt, że Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień co do sposobu podziału 
zysku, zastosowanie ma art. 347 § 2 Ksh, zgodnie z którym zysk rozdziela się w stosunku do liczby 
posiadanych akcji.  
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy są posiadaczami akcji 
w dniu ustalenia prawa do dywidendy (zwanym również dniem dywidendy). W przypadku akcji 
zdematerializowanych stan posiadania tych akcji wykazany jest na rachunku papierów 
wartościowych. Dzień dywidendy wyznaczany jest przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 
uchwale o podziale zysku.  
Termin wypłaty dywidendy w spółkach publicznych ustalany jest przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku. Ponadto przy określaniu terminu wypłaty dywidendy 
należy mieć na uwadze brzmienie Działu 2 Wypłata dywidendy lub dochodów funduszu 
inwestycyjnego zamkniętego bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Szczegółowych Zasad 
Działania KDPW.  
Statut Emitenta przewiduje, że Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom 
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach i w 
wysokości określonych w Ksh.  
Roszczenie o wypłatę dywidendy – jako roszczenie majątkowe – ulega przedawnieniu, zgodnie z 
art. 117, 118 i 120 ust. 1 Kodeksu cywilnego, po upływie 10 lat licząc od dnia terminu wypłaty 
dywidendy.  
 
Prawo poboru nowych akcji  
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Stosownie do art. 433 § 1 Ksh - akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji 
emitowanych przez spółkę w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego, w stosunku do 
liczby posiadanych akcji.  
Zgodnie z art. 433 § 2 Ksh Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały pozbawić akcjonariuszy 
prawa poboru akcji w całości lub w części, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki: 
- uchwała jest podjęta w interesie spółki, 
- uchwała jest podjęta większością co najmniej czterech piątych głosów, 
- uchwała wyraźnie została zapowiedziana w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.  
Zarząd obowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą 
powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej 
ustalenia.  
Powyższe wymogi nie mają zastosowania, 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; 
- nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy 
prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.  
 
Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym  
Zgodnie z art. 474 Ksh akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku spółki, pozostałym po 
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli. Majątek ten dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w 
stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat 
dokonanych przez akcjonariusza na kapitał zakładowy spółki ustala się na podstawie liczby i 
wartości posiadanych przez niego akcji.  
Realizacja prawa do udziału w majątku likwidacyjnym uzależniona jest od spełnienia 
następujących przesłanek: 
- po pierwsze, muszą być zaspokojone lub zabezpieczone roszczenia wierzycieli spółki; 
zaspokojeniu podlegają roszczenia wymagalne i bezsporne, zabezpieczeniu zaś roszczenia sporne 
lub jeszcze niewymagalne (np. poprzez złożenie odpowiednich kwot do depozytu sądowego), 
- po drugie, wartość majątku spółki przewyższa wartość wszystkich zobowiązań, a więc po ich 
pokryciu pozostaje nadwyżka do podziału pomiędzy akcjonariuszy, 
- po trzecie, musi upłynąć co najmniej rok od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i 
wezwaniu wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności wobec likwidowanej spółki.  
Żadne z akcji Emitenta nie są uprzywilejowane co do podziału majątku w przypadku likwidacji 
spółki. Ponadto Statut Spółki nie określa żadnych innych zasad podziału tego majątku, zatem 
posiadacze akcji Emitenta mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym spółki, proporcjonalnie 
do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy.  
 
Prawo do rozporządzania akcjami  
Przez rozporządzanie akcją należy rozumieć przede wszystkim jej zbycie (przeniesienie własności 
na nabywcę) oraz inne rozporządzenia, takie jak ustanowienie na niej zastawu lub prawa 
użytkowania oraz wydzierżawienie.  
Przedmiotem rozporządzenia są we wszystkich powołanych wyżej przypadkach prawa wynikające 
z akcji, nie zaś „rzecz”, czyli dokument akcji. Nie przekreśla to jednak faktu, że zbycie akcji jest 
czynnością realną, tzn. do skutecznego przeniesienia własności akcji na nabywcę niezbędne jest 
przeniesienie posiadania dokumentu akcji, zaś w przypadku akcji zdematerializowanych – 
dokonanie odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.  
Dopuszczalność zbycia akcji wynika wprost z przepisu art. 337 § 1 Ksh, który brzmi: „Akcje są 
zbywalne”, ponadto jest on konsekwencją kapitałowego charakteru spółki akcyjnej. 
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Dopuszczalność ustanowienia użytkowania na prawach (w tym na prawach z akcji) znajduje 
podstawę prawną w art. 265 § 1 Kodeksu cywilnego, zaś w przypadku zastawu rolę takiego 
przepisu pełni art. 327 Kodeksu cywilnego.  
Należy zaznaczyć, że w okresie, gdy akcje spółki publicznej (w tym akcje Emitenta), na których 
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w 
domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z 
tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu spółek handlowych). 
 
Prawa korporacyjne (organizacyjne) 
 
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa korporacyjne:  
 
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu  
Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma charakter bezwzględny, 
albowiem akcjonariusz nie może być pozbawiony możliwości udziału w obradach Walnego 
Zgromadzenia i wyrażania tam swojego stanowiska. Gwarancją tego prawa jest procedura 
zwoływania Walnego Zgromadzenia (art. 402, 4021, 405 Ksh), a także możliwość wytoczenia przez 
akcjonariusza bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu bądź 
nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu wskutek wadliwego zwołania, powództwa przeciwko 
Spółce o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia (art. 422 § 1 i § 2 Ksh).  
Zgodnie z art. 412 § 1 Ksh Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać 
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, którego to prawa oraz liczby ustanawianych 
pełnomocników nie można w żaden sposób ograniczać. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w 
walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na 
piśmie lub w postaci elektronicznej bez wymogu opatrzenia podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 § 2 Ksh). Kodeks 
wprowadza ograniczenie, iż pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu nie mogą 
być członek zarządu i pracownik spółki, który to przepis na mocy art. 4122 § 2 Ksh nie dotyczy 
spółek publicznych. W przypadku spółek publicznych, jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na 
Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki 
publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, 
pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu (art. 
4122 § 3 Ksh). W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim udzielenie dalszego pełnomocnictwa 
jest wyłączone, a pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu 
przez akcjonariusza. Co do zasady akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, 
ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego 
odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, 
zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką, jednakże w przypadku 
spółki publicznej akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu wymienionych 
uchwał dotyczących jego osoby, z tym zastrzeżeniem, że art. 4122 § 3 i 4 Ksh stosuje się 
odpowiednio.  
 
W związku z prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariuszowi przysługują 
ponadto: 
 
a) Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu  
Zgodnie z art. 411 Ksh akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Statut 
Emitenta nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza dysponującego powyżej jednej 
dziesiątej ogółu głosów w Spółce. Zgodnie z art. 4111 § 1 Ksh Akcjonariusz spółki publicznej może 
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oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin 
walnego zgromadzenia. 
 
b) Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia  
Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych 
spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, 
reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 Ksh). 
Statut Emitenta nie zawiera odmiennych postanowień w tym zakresie. Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh 
akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad, które to projekty spółka ma obowiązek niezwłocznie ogłosić na 
stronie internetowej.  
 
c) Prawo żądania tajnego głosowania (art. 420 §2 Ksh)  
 
d) Prawo przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia i żądania wydania odpisów 
uchwał (art. 421 §3 Ksh)  
 
e) Prawo do przeglądania w lokalu zarządu listy akcjonariuszy, prawo żądania przesłania listy 
akcjonariuszy oraz prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem 
obrad (art. 407 Ksh).  
Listą akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wykłada się w lokalu 
zarządu przez 3 dni powszednie przed obyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może 
przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia. Ponadto na podstawie art. 407 § 11 Ksh akcjonariusz spółki publicznej może żądać 
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista 
powinna być wysłana. Akcjonariusz może żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych 
porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.  
 
f) Prawo 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 Ksh).  
 
g) 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 10% kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym 
Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSh).  
h) Prawo żądania od Zarządu Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad 
Walnego Zgromadzenia  
Zgodnie z art. 428 § 1 Ksh 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. Na mocy art. 428 § 2 i 3 Ksh zarząd 
odmawia udzielenia informacji w przypadku, gdy: 
- mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, 
w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, 
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- mogłoby narazić członka zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej.  
Art. 428 § 5 Ksh mówi, że w przypadku, o którym mowa w art. 428 § 1 Ksh zarząd może udzielić 
akcjonariuszowi informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają 
za tym ważne powody. Zarząd obowiązany jest udzielić informacji nie później niż w terminie 
dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 429 § 1 
Ksh Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego 
zgromadzenia i który zgłosił swój sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu 
rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji.  
 
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia  
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały  
W przypadku, gdy uchwała Walnego Zgromadzenia jest sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi 
obyczajami i godzi w interes Spółki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, stosownie do art. 
422 § 1 Ksh uchwała taka może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce 
powództwa o uchylenie uchwały. Do wystąpienia z takim powództwem, obok Zarządu, Rady 
Nadzorczej i poszczególnych członków tych organów, uprawniony jest:  
1. akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania 
sprzeciwu,  
2. akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  
3. akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, ale tylko w przypadku wadliwego 
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem 
obrad.  
W przypadku spółki publicznej (w tym Emitenta) termin do wniesienia powództwa o uchylenie 
uchwały Walnego Zgromadzenia wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie 
później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 Ksh).  
 
Prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały 
Jeżeli uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie jest sprzeczna z ustawą, akcjonariuszom 
wskazanym w lit. a) ppkt 1 - 3 powyżej, przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce 
powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały (art. 425 §1 Ksh). Zgodnie z art. 425 §3 Ksh 
- w przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powyższego powództwa wynosi trzydzieści 
dni od dnia ogłoszenia uchwały, nie później jednak niż rok od dnia powzięcia uchwały. 
 
Prawo do wytoczenia powództwa o naprawienie wyrządzonej Emitentowi szkody  
Z mocy art. 486 § 1 Ksh, akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o 
odszkodowanie na rzecz Spółki. Uprawnienie powyższe ma charakter subsydiarny w tym 
znaczeniu, że nie przysługuje akcjonariuszowi od razu od chwili ujawnienia czynu wyrządzającego 
Spółce szkodę. Od tego momentu musi upłynąć co najmniej rok. Jest to czas, w którym sama 
Spółka powinna wytoczyć powództwo o naprawienie wyrządzonej jej szkody. 
 
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami  
Zgodnie z art. 385 § 3 Ksh na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą 
kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne 
zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny 
sposób powołania rady nadzorczej. Art. 385 § 4 Ksh mówi, że jeżeli w skład rady nadzorczej 
wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi podlegają 
jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. Na mocy art. 385 § 5 Ksh osoby reprezentujące na 
walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych 
akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka 
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rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Na podstawie art. 385 § 6 Ksh 
mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną 
zgodnie z § 5, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, 
których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 § 7 Ksh mówi, że jeżeli na walnym zgromadzeniu, o 
którym mowa, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka 
rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.  
 
Prawo żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego 
z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych)  
Zgodnie z art. 84 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym 
przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, przysługuje prawo 
do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego 
zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw  (rewident do spraw 
szczególnych). W przypadku, gdy walne zgromadzenie akcjonariuszy nie podejmie uchwały 
zgodnej z treścią złożonego wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, 
wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do sadu 
rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o ofercie publicznej). 
Uprawnieniem chroniącym mniejszościowych akcjonariuszy jest instytucja przewidziana w art. 83 
Ustawy o ofercie publicznej Zgodnie z tym przepisem akcjonariusz spółki publicznej może zadąć na 
piśmie wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub 
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce.  
 
Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie 
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 w art. 540 § 1 i 561 § 1 Ksh.  
W przypadku połączenia spółki zgodnie z przepisami art. 505 § 1 Ksh wspólnicy łączących się 
spółek mają prawo przeglądać następujące dokumenty:  
- plan połączenia,  
- sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy 
ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były 
sporządzane,  
- projekt uchwał o połączeniu spółek,  
- projekt zmian umowy albo statutu spółki przejmującej bądź projekt umowy albo statutu spółki 
nowo zawiązanej,  
- ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie 
nowej spółki, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu 
połączenia, 
- oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki, sporządzone dla celów 
połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu 
połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans 
roczny, 
- sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, 
- opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 Ksh.  
 
W przypadku podziału spółki zgodnie z przepisami art. 540 § 1 Ksh wspólnicy spółki dzielonej i 
spółek przejmujących mają prawo przeglądać następujące dokumenty:  
- plan podziału, 
- sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółki dzielonej i spółek 
przejmujących za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeżeli 
opinia lub raporty były sporządzone,  
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- projekt uchwały o podziale,  
- projekt zmian umowy lub statutu spółki przejmującej lub projekt umowy lub statutu spółki nowo 
zawiązanej,  
- ustalenie wartości majątku spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym 
złożenie wniosku  o ogłoszenie planu podziału,  
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzone dla celów podziału 
na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału, 
przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,  
- sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w podziale, sporządzone dla celów podziału  
- opinię biegłego, o której mowa a art. 538 § 1 Ksh.  
 
W przypadku przekształcenia spółki zgodnie z przepisami art. 561 § 1 Ksh wspólnicy spółki 
przekształcanej mają prawo przeglądać następujące dokumenty:  
- plan przekształcenia,  
- projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,  
- projekt umowy albo statutu spółki przekształconej,  
- wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej,  
- sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu 
poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich 
samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe,  
- opinię biegłego, o której mowa w art. 559 § 4 Ksh.  
Wspólnicy mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu zarządu spółki wszystkich ww. 
dokumentów.  
 
Prawo żądania informacji o stosunku dominacji lub zależności  
Akcjonariusz Emitenta może żądać, aby spółka handlowa będąca 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. Żądanie udzielenia informacji oraz 
odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art.6 § 4 i 5 Ksh).  
 
Prawo do umorzenia akcji  
Statut Emitenta stanowi, że akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały 
Walnego Zgromadzenia. Spółka może wydawać w zamian za umorzone akcje świadectwa 
użytkowe imienne lub na okaziciela. 
 
4.6 Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 
Zgodnie z art. 395 Ksh uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy 
podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale 
zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy (tzw. 
dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (art. 348 §3 Ksh). W przypadku podjęcia przez 
Walne Zgromadzenie pozytywnej uchwały co do dywidendy dla akcjonariuszy, warunki i termin 
wypłaty dywidendy ustalane będą zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych (KDPW).  
W najbliższej przyszłości Zarząd Emitenta nie zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu 
przeznaczenia zysku na wypłatę dywidendy. 
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4.7  Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 
instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika 
podatku 
Ze względu na fakt, iż informacje zamieszczone poniżej, dotyczące zasad opodatkowania 
dochodów z oferowanych papierów wartościowych mają charakter ogólny, zaleca się, by 
rozstrzygnięcia poszczególnych problemów związanych z opodatkowaniem takich dochodów 
powierzyć wyspecjalizowanym doradcom podatkowym.  
 
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne  
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który 
dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, zobowiązany jest, jako 
płatnik, pobierać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. 
Kwoty pobranego podatku przekazywane przez podmiot dokonujący wypłaty należności w 
terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego.  
 
Według art. 10 ust. 1 „dochodem z udziału w zyskach osób prawnych”, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 
1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany 
z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz 
spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby 
prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący 
równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej.  
Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych do przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z 
odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku 
otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza się kwot w tej części, która stanowi 
koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych w związku z likwidacją 
akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty 
niestanowiące przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu.  
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących 
zasad, określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:  
a) podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy,  
b) podatek wynosi 19 % uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych),  
c) zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie spełniają warunki art. 22 ust. 4 ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy 
spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w 
wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w 
przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez spółkę 
uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych 
dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej 
wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, 
wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów, z uwzględnieniem umów w 
sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 
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Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do 
dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej.  

d) płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego 
podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek 
właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych).  

 
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne  
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest, zgodnie z 
art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako płatnik pobierać w dniu 
dokonania wypłaty zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest 
przez biuro maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu pobrania podatku  
 
Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z udziału w 
zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: dochód z 
umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia 
tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód 
przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość 
kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. Art. 24 ust. 5d Ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że dochód z umorzenia akcji to nadwyżka 
przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi 
zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości 
wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.  
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy 
odbywa się według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych:  
a) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,  
b) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach 

określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),  

c) zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu dywidendy i innych przychodów wynosi 19% 
przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),  

d) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z 
przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu 
skarbowego.  

 
Opodatkowanie dochodów osób prawnych w związku ze zbyciem papierów  
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest 
dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów 
wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub 
objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych łączy się z 
pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych - osoby prawne, które sprzedały papiery wartościowe, 
zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej, co miesiąc 
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deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku 
podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy 
opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest 
jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku 
podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. Podatnik może 
również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  
 
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w związku ze zbyciem papierów wartościowych  
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki 
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie 
podatku zgodnie z taką umową ma zastosowanie, pod warunkiem udokumentowania miejsca 
siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika zaświadczeniem o miejscu 
siedziby podatnika dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji) wydanym przez właściwy 
organ administracji podatkowej.  
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - od dochodów 
uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z 
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy 
wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne 
zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw 
z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z 
pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.  
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
jest:  
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub 
ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,  

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 
38a,  

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,  

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

- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających 
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej 
postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów 
określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.  

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym 
mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać 
dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i 
dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji 
praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość 
prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo 
wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo 
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lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie o 
podatku dochodowym od osób fizycznych).  
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki 
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie 
podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika 
zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. 
certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.  
 
Podatek od czynności cywilnoprawnych  
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw 
majątkowych, będących instrumentami finansowymi firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym 
firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych instrumentów 
dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi (a więc także w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect) jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. W innych 
przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od 
czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów 
wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W 
takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący 
zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.  
 
Podatek od spadków i darowizn  
Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze 
spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem 
papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:  
-   w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 

obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
lub  

- prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju 
pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i 
spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym.  
 
Odpowiedzialność płatnika podatku  
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst 
jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim 
obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie 
organowi podatkowemu - odpowiada za podatek nie pobrany lub podatek pobrany a nie 
wpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest 
niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w 
przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy 
podatnika. 
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5. Dane o Emitencie 
 

5.1 Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi 
oraz identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numeru według właściwej 
identyfikacji podatkowej 
 

 
Prawna nazwa Emitenta:   PlastPack Company spółka akcyjna  

Firma emitenta:     PlastPack Company 

Forma prawna:      Spółka Akcyjna  

Kraj Siedziby:      Polska  

Siedziba:      Warszawa 

Adres:       Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa  

Telefon:      + 48 22 826 84 95 

Faks:       + 48 22 826 84 96 

Strona www:      www.plastpacksa.pl 

E-mail:       info@plastpacksa.pl 

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 142818667 

Numer identyfikacji podatkowej NIP:  525-249-95-33 

Numer KRS:      0000378325 

 
Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent: 
- Kodeks spółek handlowych (ust. z dn. 15 września 2000 roku – Dz. U. 2000 nr 91 poz. 1037 z 
późn. zm.)  
- Statut Spółki PlastPack Company S.A.  
- inne właściwe przepisy prawa.  
 
5.2 Wskazanie czasu trwania Emitenta 
 

Czas trwania Emitenta zgodnie z treścią jego Statutu (§ 4) jest nieoznaczony. 
 

5.3 Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został utworzony Emitent 
 
Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w 
Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych. 
 
Emitent został utworzony w wyniku zawiązania spółki akcyjnej, stosownie do przepisów art. 301 i 
następnych  Kodeksu spółek handlowych. 
 

5.4 Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru  
 

Postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
wydał w dniu 14 lutego 2011 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378325. 

http://www.m4b.pl/
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5.5 Krótki opis historii Emitenta 
 
Emitent rozpoczął działalność w dniu 13 grudnia 2010 roku poprzez zawiązanie spółki akcyjnej i 
przyjęcie Statutu Spółki aktem notarialnym Rep. A Nr 14151/2010. Jego celem od momentu 
związania spółki było utworzenie grupy kapitałowej podmiotów działających na rynku tworzyw 
sztucznych.  
 
W związku z powyższym w pierwszej połowie 2011 roku rozpoczął działania mające na celu 
przejęcie kontroli nad spółką Viki Plast SA. Prowadzone negocjacje z dwoma znaczącymi 
właścicielami spółki Viki Plast SA doprowadziły do rozwiązania polegającego na nabyciu w dniu 3 
sierpnia 2011 roku przez spółkę PlastPack Company SA 99,99% pakietu akcji serii B w spółce Viki 
Plast SA. Transakcja zbycia i nabycia akcji została przeprowadzona za pośrednictwem Domu 
Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA. Zbywający akcje Viki Plast SA w ramach 
wynagrodzenia za zbyty pakiet objęli akcje Viki Plast SA objęli 11.619.749 akcji serii D.  
W wyniku prowadzonych transakcji w dniu 3 sierpnia 2011 roku Emitent stał się właścicielem 
11.619.746 akcji serii B spółki Viki Plast SA, stanowiących 99,99% udziału w kapitale spółki oraz 
99,99% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki.  
 
Z uwagi na fakt, że PlastPack Company S.A. posiada 99,99% udziału w kapitale spółki Viki Plast S.A 
z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, Emitent uznaje iż historia działalności Viki Plast S.A. będzie 
właściwie prezentować i tłumaczyć specyfikę działalności grupy kapitałowej którą tworzy Emitent. 
Dodatkowo począwszy od 2012 roku Emitent zamierza prezentować skonsolidowane 
sprawozdania finansowe, w związku z czym w pierwszym okresie działalności na wyniki grupy 
kapitałowej podstawowy wpływ wywierać będą wyniki realizowane przez Viki Plast SA.   
 
Viki Plast SA  
W marcu 1981 roku rozpoczęło działalność Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Viki  (PPH 
Viki) (właściciele: Władysław Kraska oraz Przemysław Jastrzębski). 
 

 W dniu 1 stycznia 1995 roku została rozpoczęła działalność firma Viki Plast Kraska Władysław. 
 
W dniu 4 stycznia 2007 roku firma Viki Plast Kraska Władysław została przekształcona w spółkę 
jawną Viki Plast Władysław Kraska sp. jawna z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej. 
 
W dniu 9 grudnia 2010 roku został zawarty Akt Notarialny Rep. A Nr. 11838/2010, na mocy 
którego przekształcono Viki Plast Władysław Kraska sp. jawna w spółkę akcyjną. Spółka została 
zarejestrowana pod nazwą Viki Plast S.A. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej w dniu 3 stycznia 
2011 roku pod numerem KRS 0000378325. 
 
Kapitał zakładowy spółki przekształconej  wynosił 5.810.373 zł (pięć milionów osiemset dziesięć 
tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote), który dzielił się na: 

1) 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 0001 do 
A 1000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 

2) 11.619.746 (jedenaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści 
sześć) akcji  zwykłych imiennych serii B o numerach od B 00000001 do B 11619745 o 
wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 
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PlastPack Company SA  
W dniu 13 grudnia 2010 roku został zawarty Akt Notarialny Rep. 14151/2010 zawiązania spółki 
akcyjnej. Emitent został zarejestrowany pod nazwą PlastPack Company S.A. z siedzibą w 
Warszawie w dniu 14 lutego 2011 roku pod numerem KRS 0000373427.  
Kapitał zakładowy nowo zawiązanej spółki PlastPack Company S.A. składał się z akcji serii A i B, 
które zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki. 
 
W dniu 14 kwietnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w 
sprawie: 

 podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C                     
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie. 

 
W dniu 7 lipca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie: 

 podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D                               
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie. 

 
W dniu 27 września 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w 
sprawie: 

 podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E                               
z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie. 

 
5.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich 
tworzenia 
 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na 
kapitały własne składają się: 
- kapitał zakładowy, 
- kapitał zapasowy, 
- inne kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.  
 
Kapitał zakładowy  
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Spółka posiada kapitał zakładowy 
w kwocie 6.259.873,00 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset 
siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:  
1) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od A 0001 do A 2000,  
2) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od B 00001 do B 198000, 
3) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od C 000001 do C 300000, 
4) 11.619.746 (jedenaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) 
akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o 
numerach od D 00000001 do D 11619746, 
5) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy), każdy o numerach od E 000001 do E 400000. 
 
Kapitał zapasowy 
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane 
są również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a 
pozostałe po pokryciu kosztów ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 § 1 Ksh, Spółka jest 
zobowiązana tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% 
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zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 
zakładowego.  
 
Kapitał rezerwowy  
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie utworzył kapitałów 
rezerwowych.  
 
Inne kapitały  
Na dzień sporządzenia i zatwierdzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w Spółce nie 
utworzono innych kapitałów niż zakładowy i zapasowy i z aktualizacji wyceny. 
 
Tabela nr 5.6.1 Kapitały własne Emitenta tworzone są na zasadach wskazanych w Kodeksie 
spółek handlowych i Statucie Emitenta [w zł] 

Wyszczególnienie Stan na dzień 31 sierpnia 2012 roku 

Kapitały własne 19 698 988,00 

Kapitał (fundusz) podstawowy  6 059 873,00 

Kapitał zapasowy 13 309 157,82 

Wynik netto roku bieżącego 1 474 822,26 

Źródło: Emitent 

 
Tabela nr 5.6.2 Kapitały własne Viki Plast SA tworzone są na zasadach wskazanych w Kodeksie 
spółek handlowych i Statucie Viki Plast SA [w zł] 

Wyszczególnienie Stan na dzień 31 sierpnia 2012 roku 

Kapitały własne 12.032.310,26 

Kapitał (fundusz) podstawowy  5 810 373,00 

Kapitał zapasowy 4 010 109,71 

Wynik netto roku bieżącego 2.110.486,19 

Źródło: Emitent, Viki Plast SA 

 
5.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 
Dotychczasowy kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 
 
5.8 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez 
posiadaczy warrantów subskrypcyjnych i obligatariuszy uprawnień z warrantów i obligacji 
zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, 
ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu 
wygaśnięcia praw posiadaczy warrantów subskrypcyjnych i obligatariuszy do nabycia tych akcji 
 
Spółka nie emitowała warrantów subskrypcyjnych, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem 
pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, nie posiada zatem wskazanego 
warunkowego kapitału zakładowego w związku z czym nie przewiduje zmiany z kapitale 
zakładowym.  
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5.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu 
przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach 
kapitału docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji 
i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu Informacyjnego  
może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 
 
Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego, jak również nie przewiduje liczby akcji i wartości 
kapitału zakładowego, o który w terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może być 
podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.  
 
5.10 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty 
finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 
 
Papiery wartościowe Emitenta lub wystawiane z nimi kwity depozytowe nie są i nie były dotychczas notowane 

na żadnym rynku instrumentów finansowych. Nie wystawiano również w związku z nimi żadnych kwitów 

depozytowych. 

 

5.11 Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny 
wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z 
podaniem w stosunku do każdego z nich co najmniej nazwy, formy prawnej, siedziby, 
przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 
 

Emitent jest właścicielem 99,99% kapitału zakładowego i posiada 99,99% głosów na Wlanym Zgromadzeniu 

spółki Viki Plast SA z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej.  

 

Przedmiotem działalności Viki Plast SA jest: 

1) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,  

2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,  

3) Produkcja sprzętu instalacyjnego,  

4) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych,  

5) Obróbka mechaniczną elementów metalowych,  

6) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,  

7) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, 

8) Produkcja narzędzi,  

9) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych 

materiałów,  

10) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nieskalsyfikowana,  

11) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

12) Transport drogowy towarów,  

13) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,  

14) Działalność pozostałych agencji transportowych,  

15) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i zrządzenia,  

16) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,  

17) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

18) Działalność agencji reklamowych,  

19) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlem pojazdami samochodowymi,  

20) Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,  

21) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  

22) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,  

23) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,  

24) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 
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25) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowane.  

 
5.12. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy: 
1.  Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta 
 
Pomiędzy Prezesem Zarządu Emitenta, panem Władysław Kraska oraz członkami Rady Nadzorczej, 
panią Małgorzata Kraska, panią Agnieszka Morysińska oraz panem Tadeuszem Morysińskim 
występują powiązane rodzinnie, tj. pan Władysław Kraska i pani Malgorzata Kraska są 
małżeństwem, a pani Agnieszka Morysińska jest ich córką i jednocześnie żoną pana Tadeusza 
Morysińskiego.   
 
Poza wskazanymi powyżej powiązaniami nie występują żadne inne powiązania osobowe, 
majątkowe i organizacyjne o istotnym wpływie na działalność Spółki, pomiędzy Emitentem a 
osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta. 
 
2.  Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 
emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami emitenta 
 
Właścicielami znaczącego akcjonariusza Emitenta spółki MWK Holding Ltd są pan Władysław 
Kraska, pani Małgorzata Kraska oraz pani Agnieszka Morysińska.  
 
Poza wskazanymi powyżej powiązaniami nie występują żadne inne powiązania osobowe, 
majątkowe i organizacyjne o istotnym wpływie na działalność Spółki, pomiędzy Emitentem lub 
osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi 
akcjonariuszami Emitenta. 
 
3. Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta 
oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami 
wchodzącymi w skład jego organów zarządzających lub nadzorczych) 
 
Pan Bogdan Małachwiej Prezes Zarządu Autoryzowanego Doradcy był założycielem Emitenta, na 
dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego posiada 181.370 akcji PlastPack Company S.A., co 
stanowi 1,50% udziałów w kapitale zakładowym oraz 1,50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 
 
Pani Aneta Kazieczko jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej i jednocześnie osobą wskazaną z 
ramienia Autoryzowanego Doradcy do prowadzenia spółki PlastPack Comapny SA w związku z 
planami tej spółki debiutu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.  
 
Poza wskazanymi powyżej powiązaniami nie występują żadne inne powiązania osobowe, 
majątkowe i organizacyjne o istotnym wpływie na działalność Spółki, pomiędzy Emitentem, 
osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi  
akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład organów 
Autoryzowanego Doradcy. 
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5.12 Podstawowe informacje o podstawowych produktach, usługach i towarach wraz z ich 
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, 
towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług  w 
przychodach ze sprzedaży ogółem dla  grupy kapitałowej i emitenta z podziałem na segmenty 
działalności 
 

5.12.1. Opis działalności, główne segmenty i dziedziny działalności 
 
Emitent rozpoczął działalność w grudniu 2010 roku. Z uwagi na fakt, że PlastPack Company S.A. 
posiada 99,99% udziału w kapitale spółki Viki Plast S.A z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, Emitent 
uznaje iż historia działalności Viki Plast S.A. będzie właściwie prezentować i tłumaczyć specyfikę 
działalności Emitenta. 
 
W przedstawianych poniżej informacjach Emitent przedstawił dane dotyczące działalności 
operacyjnej, wyników działalności, posiadanego majątku spółki Viki Plast SA.    
 
5.12.2. Przychody ze sprzedaży Viki Plast SA  
 

Tabela nr 5.12.2.1 Rachunek wyników Viki Plast SA 

Wybrane pozycje rachunku wyników 31.08.2012 2011 2010 2009 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi  9 336 285,47 11 186 552,66 9 103 529,83 9 700 730,23 

Koszty działalności operacyjnej  6 869 123,26 8 671 954,32 8 041 176,89 7 800 087,30 

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 467 162,21 2 514 598,34 1 062 352,94 1 900 642,93 

Pozostałe przychody operacyjne  297 765,10 450 362,49 458 519,06 447 662,61 

Pozostałe koszty operacyjne 4 955,14 317 054,03 149 965,19 127 899,30 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 759 972,17 2 647 906,80 1 370 906,81 2 220 406,24 

Przychody finansowe 16 495,90 148 133,93 2 226,40 1 667,92 

Koszty finansowe 118 190,88 246 733,01 140 918,62 207 521,93 

Zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 658 277,19 2 549 307,72 1 232 214,59 2 014 552,23 

Zysk (strata) brutto 2 658 277,19 2 549 307,72 1 232 214,59 2 014 552,23 

Zysk (strata) netto 2 110 486,19 1 960 660,72 1 232 214,59 2 014 552,23 

Źródło: Emitent, Viki Plast SA 

W latach 2009-2010 przychody Viki Plast SA utrzymywały się na zbliżonym poziomie, natomiast w 
2011 roku wzrosły o 15,32% w stosunku do 2009 roku oraz o 22,88%. Spółka prowadzi działalność 
pozwalającą na stabilny wzrost przychodów na poziomie 15%-20% rocznie. 
 
Spółka Viki Plast SA nie przewiduje zmiany trendów związanych z przychodami. W związku ze 
spłatą leasingu oraz kredytu inwestycyjnego do lutego 2013 roku Viki Plast SA przewiduje 
obniżenie poziomu kosztów finansowych. Co więcej przewidywane rozpoczęcie inwestycji 
polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego w celu zwiększenia mocy produkcyjnych spółka 
Viki Plast SA przewiduje sfinansować ze środków własnych.    
 
5.12.3. Innowacyjność, nowe produkty i usługi Viki Plast SA 
 

Począwszy od marca 1981 roku, swoją działalność rozpoczęło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowe Viki. Pierwsze pomysły dotyczące produkcji oraz początki produkcji miały miejsce w 
wynajętym garażu w Warszawie. Szybko pojawiły się pierwsze sukcesy, przyniosły je takie 
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produkty jak zabawki: Latająca lotka, Trąbka czy Lokomotywa z wagonami, dzięki którym firma 
powiększała sukcesywnie grupę klientów i rozpoczęła utrwalać zaczynała swoją markę.  
 
Od samego początku działalności PPH Viki stawiała na innowacyjność i kreatywność. Owocem 
takiego podejścia do prowadzonej działalności był prawdziwy hit tamtych lat w branży zabawek – 
Doktor Junior. Od tego momentu, produkty Viki Plast znalazły się na półkach sklepów w całej 
Polsce. Właściciele PPH Viki myśleli o dalszym rozwoju przedsiębiorstwa. 
 
W 1982 roku PPH Viki wybudowała pierwszy zakład produkcyjny w Pruszkowie, do którego zostały 
przeniesione wszystkie formy i maszyny z wynajmowanego wcześniej garażu, który nie był już w 
stanie pomieścić wciąż rosnącej produkcji.  
 
Ciągły rozwój PPH Viki związany był z projektowaniem kolejnych innowacyjnych produktów. 
Rozwój produktów wymuszał szybkie zmiany wielkości produkcji, rozwój parku maszynowego i 
magazynu. Spółka PPH Viki była stale rozbudowywana. 
 
Między rokiem 1982, a 2008 PPH Viki kilkukrotnie zmieniała swój profil produkcyjny, dopasowując 
się do zachowań rynku i panujących na nim trendów, które zawsze były przez PPH Viki 
monitorowane. Wśród najważniejszych produktów oferowanych w kolejnych latach istnienia 
firmy należy wspomnieć szczególnie te związane z opakowaniami:  

 rok 1986 – PPH Viki zajmowała się produkcją butelek, zakraplaczy, dozowników, nakrętek, 
w tym okresie PPH Viki nawiązała również pierwsze kontrakty z dużymi podmiotami rynku 
farmaceutycznego i rozpoczęła produkcję wyspecjalizowaną na potrzeby zakładów Polfa 
Rzeszów. 

 
  rok 1989 – rozpoczęto produkcję nakrętek ø 28 mm do butli PET. PPH Viki wykorzystuje 

idealnie moment zmian w systemie gospodarczym kraju. Jako pierwsza firma byłego bloku 
wschodniego wprowadza produkcję nakrętek do pojawiających się dopiero butli PET. 
Produkcja szybko osiąga skalę 700 milionów sztuk rocznie, pojawiają się kolejne kontrakty 
i kolejne inwestycje w rozwój parku maszynowego i zakładu. Wzrasta zatrudnienie. 
 

 rok 1994 – rozpoczęto produkcję nakrętek ø 28 mm z wkładką poliestrową do butli PET. 
Ilość zamówień i wielkość produkcji osiągnęła poziom około 1,2 miliarda sztuk rocznie. 
Osiągnięty poziom produkcji wiązał się z rozszerzaniem rynków zbytu. Należy tu wymienić 
kraje byłego ZSRR, Czechy, Słowację, Bułgarię, Rumunię oraz kraje dawnej Jugosławii. 
Koniec roku 1994 przyniósł zmiany w strukturze PPH Viki. W dniu 31 grudnia 1994 roku 
firma została podzielona. Jednoosobowym właścicielem firmy Viki Plast został Władysław 
Kraska, a firma zmieniła nazwę na Viki Plast Kraska Władysław.  
Viki Plast rozpoczęła poszukiwać możliwości dalszego rozwoju dla zakładu oraz 
poszerzania oferty produkcyjnej. W owym czasie uruchomiono produkcję długopisów oraz 
gadgetów reklamowych, które stały się hitem rynkowym. Dodatkowo w związku z 
intensywnym rozwojem produkcji tworzyw sztucznych i związaną z tym zmieniająca się 
koniunkturą na rynku nakrętek, stały się powodem kolejnych zmian w strukturze 
produkcji firmy.  

 
 rok 1998 - część form do produkcji nakrętek do butli PET została sprzedana do Rosji, 

pozwoliło to na rozpoczęcie produkcji  produktu, który w do dziś stanowi o wartości 
rynkowej Viki Plast. Po roku prac pilotażowych, prób i poprawek udało się dopracować 
jednokrotną formę kapsla do butli 5 galonowych. Kapsle tego typu były już oferowane 
przez konkurentów rynkowych, jednak żaden z konkurentów nie potrafił wykonać ich jako 
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jednego, monolitycznego wtrysku. Zastosowanie tej metody dało 100% pewność 
szczelności i eliminowało dodatkowy wtrysk przez co znacznie skracało cykl produkcyjny.  

 
Nowy produkt został nazwany MonoCap (www.monocap.pl ), a Viki Plast uzyskała na 
niego patent. Do dziś Viki Plast jest jedynym producentem tego rodzaju kapsli, a żaden z 
konkurentów nie zbliżył się do skopiowania zastosowanego rozwiązania.  

 
 rok 2007 - produkt był wciąż udoskonalany, a w 2007 roku Viki Plast wszedł na rynek z 

produktem MonoCap 2C (www.monocap.pl). Zastosowane przy jego produkcji innowacje 
z zakresu formowania i wtrysku uszczelki pozwoliły na redukcję czasu potrzebnego do 
wyprodukowania kapsla o około 30% w porównaniu ze standardami stosowanymi przez 
konkurentów. Warto wspomnieć, że równolegle z pracami nad prototypem kapsla 
MonoCap prowadzona była już produkcja nakrętek do butli 5-cio litrowych, uchwytów do 
nich oraz innych zamknięć. Dało to możliwość pełniejszej penetracji rynku i przygotowania 
gruntu pod rodzący się właśnie nowy produkt. 
Ofertę Viki Plast uzupełniły produkty MultiCup (www.multicup.pl) oraz ServiceCup 
(www.multicup.pl ). Produkty wychodzące naprzeciw popularyzowanemu trendowi na 
ekologie w każdym aspekcie naszego życia. Przy projektowaniu obydwu produktów, Viki 
Plast przyświecała idea ograniczenia ilości zużywanych kubeczków jednorazowych – 
podajniki MultiCup posiadają opatentowany system pozwalający na wyciągnięcie 
każdorazowo tylko jednego kubeczka. 

 
Kolejnym problemem związanym z używaniem kubeczków jednorazowych była kwestia 
ich racjonalnego „wyrzucania”. Przyjętym standardem było zapychanie całego kosza na 
śmiecie 20-30 kubeczkami. ServiceCup pozwala na zebranie nawet 200 kubeczków, 
ułożenie ich i ułatwienie ich ponownego przetworzenia. Oba produkty szybko znalazły 
uznanie w oczach klientów, czego dowodem było podpisanie kontraktu z firmą OASIS – 
największym producentem i dystrybutorem coolerów na rynku Europejskim i jednym z 
największych graczy na rynku Światowym. 

 
Na początku roku 2007 Viki Plast została przekształcona w Viki Plast Spółka Jawna. 
Jednocześnie, z powodu wciąż rozwijającej się i rosnącej produkcji spółka rozpoczęła 
inwestycję polegającą na zbudowaniu nowego nowoczesnego zakład produkcyjny 
uwzględniającego potrzeby produkcyjne. W okresie 8 miesięcy, w Skarżysku – Kamiennej 
na działce o powierzchni 1,5 ha powstały hale produkcyjne i magazynowe oraz biura o 
łącznej powierzchni około 4.500 m². Jednocześnie rozpoczęły się inwestycje 
technologiczne, których celem było podwojenie mocy produkcyjnych oraz wprowadzenia 
systemów redukujących zużywaną energię, a w szczególności pozwalające na jej 
odzyskiwanie i zagospodarowanie. 

 
 rok 2008 - w czerwcu 2008 roku pełną parą ruszyła produkcja w nowym zakładzie 

produkcyjnym w Skarżysku- Kamiennej. Zdolności produkcyjne zakładu (w sferze zamknięć 
do butli 5-cio galonowych) stawiają zakład na jednym z trzech miejsc w Europie. 
Odpowiednie zagospodarowanie tak dużych mocy produkcyjnych wymaga 
odpowiedniego planu rynkowego i działań marketingowych. Poszerzenie oferty do pełnej 
gamy produktów z dziedziny biznesu 5-cio galonowego pozwoliło na uzyskanie ciągłości 
współpracy z klientami poprzez gwarancję zawsze kompleksowej obsługi. 

 

5.12.4. Struktura organizacyjna, struktura zatrudnienia, polityka kadrowa Viki Plast SA  
 

http://www.monocap.pl/
http://www.monocap.pl/
http://www.multicup.pl/
http://www.multicup.pl/
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Spółka Viki Plast SA prowadzi działalność na terenie Skarżyskiej Strefy Gospodarczej. Spółka 
korzysta z pomocy finansowej związanej z refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.  

Data zawarcia umowy     -  18.04.2008r. 
       Okres trwania  umowy    -  15.07.2008r-15.07.2010r. (wykorzystano) 
       Otrzymana kwota            -   304.479,00 zł 
       Ilość wyposażonych stanowisk pracy  -  21 
       w tym:  - operator wtryskarek  - 6 
                     -  magazynier  -2 
                     -  operator linii automatycznej – 2 
                     -  pakowacz-monter  - 2 
                     -  kontroler jakości-laborant  - 2 
                     -  konstruktor  1 
                     -  ślusarz narzędziowy  - 1 
                     -  logistyk  - 1 
                     -  kierowca  - 1  
                     -  sekretarka  - 1 
                     -  pracownik administracyjny – 2 
Refundacja otrzymana z Urzędu Pracy ze Środków Funduszu Pracy. W chwili obecnej spółka Viki 
Plast SA zatrudnia 48 osób.  
 
Tabela nr 5.12.4.1 Struktura zatrudnienia  

Razem liczba pracowników 48 

Kobiet 24 

Mężczyzn 24 

Liczba pracowników umysłowych ogółem: 11 

Kobiet 5 

Mężczyzn 6 

Liczba pracowników fizycznych ogółem: 37 

kobiet: 19 

Mężczyzn 18 

Liczba pracowników niepełnosprawnych ogółem: 10 

Kobiet 6 

Mężczyzn 4 
  Źródło: Emitent 

 

Poniżej przedstawiono schemat organizacyjny spółki Viki Plast SA. 
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Źródło: Emitent  

 
5.12.5. Opis rynku, analizy rynku, tendencje panujące na rynku, konkurencja, rynek odbiorców i 

dostawców, sezonowość Viki Plast SA  
 
Obecne rynki zbytu spółki Viki Plast SA, która zaczynała od maleńkiej manufaktury w warszawskim 
garażu, na których produkty spółki są znane i rozpoznawane,  to rynki w całej Europie, byłych 
państwach ZSRR, Afryce, Australii, Nowej Zelandii, na Bliskim Wschodzie oraz na tak egzotycznych 
rynkach jak Mauritius, Madagaskar, Aruba, Nowa Kaledonia oraz wiele innych. 

 
Należy wskazać, iż spółkę Viki Plast SA charakteryzuje bardzo wysoka stabilność wolumenów 
produkcji i stały, wysoki poziom sprzedaży niezależnie od pory roku. Jest to efekt 
ogólnoświatowego zasięgu dystrybucji, posiadania wśród swoich klientów 7 z 10 największych 
odbiorców rynku Europejskiego oraz relacje handlowe z innymi firmami obsługującymi rynek 5-cio 
galonowy (ok. 10% sprzedaży firmy). Kolejną cechą charakteryzującą produkcję i sprzedaż Viki 
Plast SA jest fakt, iż firma nigdy nie walczyła o rynek samą ceną poprzez przebijanie ofert 
konkurencji. Ofertę spółki Viki Plast SA zawsze charakteryzował bardzo wysoki poziom 
zaawansowania technologicznego produktów oraz adekwatny, rozsądny poziom cenowy. Dlatego 
nawet w latach 2009-2010, kiedy ceny surowców szalały, kryzys nie wpłynął znacząco na 
działalność Spółki.  
 
W chwili obecnej spółka Viki Plast SA konkuruje z największymi podmiotami funkcjonującymi na 
tym rynku Bericap, Blackhawk czy Portola. 

 

Mapa rynków zbytu Viki Plast SA  



   

 

Dokument Informacyjny PlastPack Company S.A.   
62 

 
Źródło: Viki Plast SA 

 

5.12.6. Nieruchomości posiadane przez Viki Plast SA  
 

Spółka Viki Plast SA jest właścicielem następujących gruntów: 
KW 26507  Działka  nr 1/308 o powierzchni 1.413 m2 

KW 25751  Działka  nr 1/336 o powierzchni 251 m2  
  Działka  nr 1/337 o powierzchni 13.239 m2 
  Działka  nr 1/338 o powierzchni  83 m2 
Łączna powierzchnia gruntów 14.986 m2 

 
Spółka Viki Plast SA jest właścicielem budynku produkcyjnego o powierzchni: 

-zabudowy  -      3.182,12  m2 
-użytkowej  -      4.358,18  m2 
-kubaturze   -    31.486,45  m3 

Budynek usytuowany jest na działce o numerze 1/337, oddany do użytku  30.04.2008r.  
 

5.12.7. Założenia i cele na przyszłość Emitenta  
 

Celem strategicznym Emitenta jest utworzenie silnej i nowoczesnej grupy kapitałowej skupiającej 
podmioty operujące na rynku tworzyw sztucznych. Emitent podejmując decyzję o przejęciu 
kolejnego podmiotu będzie brał pod uwagę synergię, którą może uzyskać grupa podmiotów przy 
zakupie surowców, a także bierze pod uwagę jako czynnik podjęcia decyzji możliwość wspólnego 
wykorzystania rynków zbytu. Emitent nie wyklucza, iż upadłość lub likwidacja podmiotów 
działających na rynku tworzyw sztucznych może stać się szansą na przejęcie podmiotu lub 
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przedmiotu działalności danego podmiotu. Podejmując działania akwizycyjne Emitent będzie brał 
również pod uwagę lokalizację danego podmiotu.  
 
Podstawą pojęcia decyzji będzie analiza sytuacji finansowej oraz prawnej przejmowanego 
podmiotu. Analiza będzie dotyczyć pozycji rynkowej danego podmiotu, jego rynków zbytu oraz 
jego dopasowania do grupy produktowej w ramach grupy kapitałowej.  
 
Emitent przewiduje przeprowadzenie 1-2 akwizycji do 2014 roku, przy czym nie szybciej niż po 
debiucie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Podjęcie decyzji dotyczącej 
kolejnych akwizycji będzie zależało od możliwości pozyskania środków z emisji akcji lub obligacji. 
Emitent nie wyklucza wykorzystania w celach negocjacyjnych pakietu akcji skupionych celem 
dalszej odsprzedaży. Emitent przewiduje, że koszty związane z pozyskaniem nowych podmiotów 
do grupy kapitałowej będą związane z analizami lub wycenami przygotowawczymi z zakresu 
finansów i prawa.    
 
Na moment sporządzenia Dokumentu informacyjnego Emitent prowadzi wstępne rozmowy z 
potencjalnymi podmiotami, które mogłyby wejść w skład grupy kapitałowej, jednak do momentu 
debiutu na rynku NewConnect nie przewiduje podjęcia wiążących ustaleń.  
 

5.12.8. Cele emisyjne Emitenta  
 
W związku z przeprowadzaną emisją akcji serii E Emitent pozyskał środki w kwocie 660 tys. zł. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podejmując decyzję o emisji akcji serii E nie 
sprecyzowało szczegółowo celów emisji, natomiast przychylając się do uzasadnienia  Zarządu 
Emitenta w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E dla dotychczasowych akcjonariuszy, 
zgodziło się na wykorzystanie pozyskanych środków na dalszy rozwój Spółki mający na celu 
umocnienie pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta przyjęło również, iż przeprowadzona emisja akcji 
serii E pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów, co w połączeniu z wprowadzeniem akcji 
Emitenta do obrotu na NewConnect przyczyni się do wzrostu wiarygodności Spółki poprzez 
zapewnienie większej płynności obrotu papierami wartościowymi Spółki.   
 
W związku z wskazaną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta delegacją Zarząd 
Emitenta planuje wykorzystać pozyskane w ramach emisji akcji serii E środki pieniężne w 
pierwszej kolejności na przygotowanie kolejnych akwizycji, przez co należy rozumieć przede 
wszystkim działania przygotowawcze do przeprowadzenia akwizycji. W momencie podjęcia decyzji 
o pozyskaniu nowego podmiotu do grupy kapitałowej Emitent podejmie decyzję o sposobie 
finansowania.  
 

5.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 

 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 
tj.: od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku Emitent nabył aktywa finansowe – 11.619.746 akcji 
serii B spółki Viki Plast SA o łącznej  wartości 18,5 mln zł.  
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 
Emitent nie dokonywał innych inwestycji poza wyżej wymienionymi, w tym inwestycji 
zagranicznych. 
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5.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 
układowym lub likwidacyjnym 

 
Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania: upadłościowe, układowe ani likwidacyjne. 
Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego 
nie istnieją jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta 
postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego. 
 

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

 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka nie uczestniczy również w 
postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym, ani nie jest wobec niej prowadzone postępowanie 
egzekucyjne. Wobec Spółki nie toczą się również żadne postępowania przed organami rządowymi, 
jak również przeciwko Emitentowi nie toczą się postępowania sądowe lub arbitrażowe. 
 
 

5.16.  Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, 
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w 
toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą 
wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w 
niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie toczą się żadne postępowania sądowe 
mogące mieć istotny wpływ na sytuacje finansową Emitenta, a toczące się postępowania z 
powództwa Emitenta nie będą miały istotnego wpływu na sytuacje finansową Emitenta. 
 
 

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

 
Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby 
istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych 
Emitenta. 
 

5.18.  Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki 
z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, lub 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zamieszczonymi w Dokumencie 
Informacyjnym 

 
W opinii Emitenta nie nastąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z 
działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w 
Dokumencie Informacyjnym.  
 

5.19.  Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 
finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich 
oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych 
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W okresie od dnia sporządzenia danych finansowych nie powstały jakkolwiek zmiany w sytuacji 
gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta. 
 

5.20.  W odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta: imię, nazwisko, 
zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani 

 
Zarząd Emitenta: 
 
Tabela nr 5.20.1 Zarząd Emitenta 

 
Imię i Nazwisko 

 

 
Stanowisko 

 
Kadencja 

Od Do 

Władysław Kraska Prezes Zarządu  26.03.2012 

Dzień odbycia Walnego 
Zgromadzenia 

zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 

2013 roku 

Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu 26.03.2012  

Dzień odbycia Walnego 
Zgromadzenia 

zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 

2013 roku 
Źródło: Emitent 

 
Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach: Fort Lofty sp. z o.o., Fort Lofty 
sp. z o.o. sp. k.a., Viki Plast SA. 
Wiceprezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce European Power Group SA, 
Wiceprezesa w spółce LST Capital SA, członka Rady Nadzorczej spółek Ferno sp. z o.o., Eurosnack 
SA.    
Zgodnie z postanowieniami Statutu, Zarząd Emitenta liczy od jednego do trzech członków, w tym 
Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Prezesa Zarządu i jednego Wiceprezesa Zarządu 
powołują i odwołują łącznie akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii A w drodze 
pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego 
wezwania przez Spółkę, akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii A nie dokonają 
powołania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, uprawnienie do ich wyboru przechodzi na Radę 
Nadzorczą. Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Członków Zarządu powołuje 
się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Każdy z członków Zarządu może być odwołany 
lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, przy czym w sytuacji członków 
Zarządu powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje imienne serii A, uchwała o 
ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 95% dziewięćdziesiąt pięć procent) 
głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.  
 
Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa 
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.  
 
Zgodnie z art. 369 § 4 Ksh mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 
funkcji członka Zarządu. 
 
Ponadto, zgodnie z art. 369 § 5 Ksh mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji 
albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.  



   

 

Dokument Informacyjny PlastPack Company S.A.   
66 

 
Aktualnie działający Zarząd Emitenta, to Zarząd pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 
13 grudnia 2010 roku (to jest z dniem zawiązania spółki akcyjnej) i zakończy się z dniem odbycia 
walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Członkowie 
Zarządu pełnią swoje funkcje na podstawie powołania, nie zostały zwarte z nimi odrębne umowy 
o pracę.  
 
Rada Nadzorcza Emitenta: 
 
Tabela nr 5.20.2 Rada Nadzorcza Emitenta 

Imię i Nazwisko Stanowisko 
Kadencja (wg Ksh) 

Od Do 

Aneta Kazieczko 
Przewodnicząca Rady 

Nadzorczej 
13.12.2010  Dzień odbycia 

Walnego 
Zgromadzenia 

zatwierdzającego 
sprawozdanie 

finansowe za 2015 
roku 

Tadeusz Morysiński Członek Rady Nadzorczej 07.07.2011 

Małgorzata Kraska Członek Rady Nadzorczej 07.07.2011 

Marcin Kłopociński Członek Rady Nadzorczej 07.07.2011 

Agnieszka Morysińska Członek Rady Nadzorczej 26.03.2012 

Dzień odbycia 
Walnego 

Zgromadzenia 
zatwierdzającego 

sprawozdanie 
finansowe za 2017 

roku 
Źródło: Emitent 

 
Zgodnie ze Statutem Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.  
Akcjonariusz, względnie akcjonariusze, posiadający wszystkie akcje serii A o numerach od 0001 do 
1000 powołują oraz odwołują 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, w tym Członka Rady 
Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności. Akcjonariusz, względnie akcjonariusze, 
posiadający wszystkie akcje serii A o numerach od 1001 do 2000 powołują oraz odwołują 2 
(dwóch) Członków Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania 
przez Spółkę akcjonariusze posiadający akcje serii A nie dokonają powołania brakującego Członka 
(Członków) Rady Nadzorczej, uprawnienie do jego (ich) wyboru przechodzi na Walne 
Zgromadzenie. Określony powyżej tryb powoływania Członków Rady Nadzorczej wygasa w 
sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 95% 
głosów, przy udziale co najmniej 90% kapitału zakładowego. 
 
Zgodnie z art. 369 § 2 Ksh, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia 
Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 Ksh w związku z art. 386 § 
2 Ksh, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka 
Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej. 
 
Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji. 
Rozpoczęła się ona z dniem 13 grudnia 2010 roku (to jest z dniem zawiązania spółki akcyjnej) i 
zakończy się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za 2013 rok. 
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5.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających 

co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
 
Struktura akcjonariatu Emitenta  
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Spółka posiada kapitał zakładowy 
o wartości nominalnej 6.259.873,00 zł. 
 
Tabela nr 5.21.1 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w 
kapitale zakładowym oraz głosach na WZA 

Akcjonariusz Seria akcji 
Liczba akcji 

(szt.) 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
(%) 

Liczba 
głosów 

Udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów (%) 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów (%) z 

uwzględnieniem nabytych 
akcji własnych  

MWK Holding Ltd D 10 216 146 81,60% 10 216 146 81,60% 89,30% 

Emitent  B, C, D 1 079 002 8,62% 1 079 002 8,62%* -  

Pozostali  A, B, C, D i E 1 224 598 9,78% 1 224 598 9,78% 10,70% 

Razem   12 519 746 100,00% 12 519 746 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 
*akcje własne nabyte celem dalszej odsprzedaży, z których Spółka zgodnie z art. 364 §2 ksh nie 
wykonuje prawa głosu.  
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6. Sprawozdania finansowe  
 
6.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wraz 

z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta 
lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz zbadane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi wraz z oipnią Biegłego         
Rewidenta i raportem z badania 
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6.2. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku 
 

PLASTPACK COMPANY S.A. 
  BILANS na dzień 30 września 2012 (PLN) 
  AKTYWA 31.12.2011 r. 30.09.2012 r. 

A.  AKTYWA TRWAŁE       19 173 468,90         19 173 468,90   

I.  Wartości niematerialne i prawne                              –                                  –     

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych                              –                                  –     

2.  Wartość firmy                              –                                  –     

3.  Inne wartości niematerialne i prawne                              –                                  –     

4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne     

II.  Rzeczowe aktywa trwałe                              –                                  –     

1.  Środki trwałe                              –                                  –     

a)  grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)                              –                                  –     

b)  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              –                                  –     

c)  urządzenia techniczne i maszyny                              –                                  –     

d)  środki transportu                              –                                  –     

e)  inne środki trwałe                              –                                  –     

2.  Środki trwałe w budowie                              –                                  –     
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3.  Zaliczki na środki trwałe w budowie     

III.  Należności długoterminowe                              –                                  –     

1.  Od jednostek powiązanych                              –                                  –     

2.  Od pozostałych jednostek                              –                                  –     

IV.  Inwestycje długoterminowe       19 172 580,90         19 172 580,90   

1.  Nieruchomości                              –                                  –     

2.  Wartości niematerialne i prawne                              –                                  –     

3.  Długoterminowe aktywa finansowe       19 172 580,90         19 172 580,90   

a)  w jednostkach powiązanych       19 172 580,90         19 172 580,90   

–  udziały lub akcje       19 172 580,90         19 172 580,90   

–  inne papiery wartościowe                              –                                  –     

–  udzielone pożyczki                              –                                  –     

–  inne długoterminowe aktywa finansowe                              –                                  –     

b)  w pozostałych jednostkach                              –                                  –     

–  udziały lub akcje                              –                                  –     

–  inne papiery wartościowe                              –                                  –     

–  udzielone pożyczki                              –                                  –     

–  inne długoterminowe aktywa finansowe                              –                                  –     

4.  Inne inwestycje długoterminowe                              –                                  –     

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     888,00                       888,00   

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                     888,00                       888,00   

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe                              –                                  –     

B.  AKTYWA OBROTOWE             124 355,93               698 422,62   

I.  Zapasy                              –                                  –     

1.  Materiały                              –                                  –     

2.  Półprodukty i produkty w toku                              –                                  –     

3.  Produkty gotowe                              –                                  –     

4.  Towary                              –                                  –     

5.  Zaliczki na dostawy                              –                                  –     

II.  Należności krótkoterminowe                  2 508,49                    8 714,08   

1.  Należności od jednostek powiązanych                              –                                  –     

a)  z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:                              –                                  –     

–  do 12 miesięcy                              –                                  –     

–  powyżej 12 miesięcy                              –                                  –     

b)  inne                              –                                  –     

2.  Należności od pozostałych jednostek                  2 508,49                    8 714,08   

a)  z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:                          8,49                                –     

–  do 12 miesięcy                          8,49                                –     

–  powyżej 12 miesięcy                              –                                  –     

b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 

                 2 500,00                    8 714,08   

c)  inne     

d)  dochodzone na drodze sądowej                              –                                  –     

III.  Inwestycje krótkoterminowe             121 545,52               686 877,21   

1.  Krótkoterminowe aktywa finansowe             121 545,52               686 877,21   

a)  w jednostkach powiązanych                              –                                  –     

–  udziały lub akcje                              –                                  –     

–  inne papiery wartościowe                              –                                  –     

–  udzielone pożyczki                              –                                  –     

–  inne krótkoterminowe aktywa finansowe                              –                                  –     

b)  w pozostałych jednostkach                              –                                  –     

–  udziały lub akcje                              –                                  –     

–  inne papiery wartościowe                              –                                  –     
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–  udzielone pożyczki                              –                                  –     

–  inne krótkoterminowe aktywa finansowe                              –                                  –     

c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne             121 545,52               686 877,21   

–  środki pieniężne w kasie i na rachunkach             121 545,52               686 877,21   

–  inne środki pieniężne                              –                                  –     

–  inne aktywa pieniężne                              –                                  –     

2.  Inne inwestycje krótkoterminowe                              –                                  –     

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     301,92                    2 831,33   

SUMA AKTYWÓW       19 297 824,83         19 871 891,52   

 

 

PLASTPACK COMPANY S.A. 
  BILANS na dzień 30 września 2012 (PLN) 
  PASYWA 31.12.2011 r. 30.09.2012 r. 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY       19 290 232,39         19 631 788,21   

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy          6 059 873,00            6 059 873,00   

II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)                              –                                  –     

III.  Udziały (akcje)  własne (wielkość ujemna)                              –            –1 786 162,30   

IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy       13 309 157,82         13 309 157,82   

V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny                              –                                  –     

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                              –                 660 000,00   

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych                              –                 –78 798,43   

VIII.  Wynik finansowy netto roku obrachunkowego             –78 798,43            1 467 718,12   

IX.  Odpisy z  zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

    

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                  7 592,44               240 103,31   

I.  Rezerwy  na zobowiązania                              –                                  –     

1.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                              –                                  –     

2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne                              –                                  –     

–  długoterminowa                              –                                  –     

–  krótkoterminowa                              –                                  –     

3.  Pozostałe rezerwy                              –                                  –     

–  długoterminowe                              –                                  –     

–  krótkoterminowe                              –                                  –     

II.  Zobowiązania długoterminowe                              –                                  –     

1.  Wobec jednostek powiązanych                              –                                  –     

2.  Wobec pozostałych jednostek                              –                                  –     

a)  kredyty i pożyczki                              –                                  –     

b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                              –                                  –     

c)  inne zobowiązania finansowe                              –                                  –     

d)  inne                              –                                  –     

III.  Zobowiązania krótkoterminowe                  2 918,44               240 103,31   

1.  Wobec jednostek powiązanych                              –                                  –     

a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                              –                                  –     

–  do 12 miesięcy                              –                                  –     

–  powyżej 12 miesięcy                              –                                  –     

b)  inne                              –                                  –     
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2.  Wobec pozostałych jednostek                  2 918,44               240 103,31   

a)  kredyty i pożyczki                              –                                  –     

b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                              –                                  –     

c)  inne zobowiązania finansowe                              –                                  –     

d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                  2 038,44                    3 554,70   

–  do 12 miesięcy                  2 038,44                    3 554,70   

–  powyżej 12 miesięcy                              –                                  –     

e)  zaliczki otrzymane na dostawy                              –                                  –     

f)  zobowiązania wekslowe                              –                                  –     

g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                     880,00                    1 475,00   

h)  z tytułu wynagrodzeń                              –                                  –     

i)  inne               235 073,61   

3.  Fundusze specjalne     

IV.  Rozliczenia międzyokresowe                  4 674,00                                –     

1.  Ujemna wartość firmy                              –                                  –     

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe                  4 674,00                                –     

–  długoterminowe                              –                                  –     

–  krótkoterminowe                  4 674,00                                –     

SUMA PASYWÓW       19 297 824,83         19 871 891,52   

 

 
 

PLASTPACK COMPANY S.A. 
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2012-30.09.2012 (PLN) 
    Rok 2011 01.01.2012-30.09.2012 

A.  Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                –                                             –     

          –  od jednostek powiązanych     

      I.  Przychód ze sprzedaży produktów                                –                                             –     

      II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 

    

      III.  Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki 

    

      IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                –                                             –     

B.  Koszty działalności operacyjnej                  80 345,62                            81 150,53   

      I.  Amortyzacja                                –                                             –     

      II.  Zużycie materiałów i energii                       871,40                                    90,59   

      III.  Usługi obce                 30 236,62                            26 682,10   

      IV.  Podatki i opłaty, w tym:                    9 237,60                               9 377,84   

                –  podatek akcyzowy                                –                                             –     

      V.  Wynagrodzenia                 40 000,00                            45 000,00   

      VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                –                                             –     

      VII.  Pozostałe koszty rodzajowe                                –                                             –     

      VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów     

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)               –80 345,62                          –81 150,53   

D.  Pozostałe przychody operacyjne                                –                                    874,00   

      I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                –                                             –     

      II.  Dotacje                                –                                             –     
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      III.  Inne przychody operacyjne                                –                                    874,00   

E.  Pozostałe koszty operacyjne                    2 594,16                                           –     

      I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                –                                             –     

      II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                –                                             –     

      III.  Inne koszty operacyjne                    2 594,16                                           –     

F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)               –82 939,78                          –80 276,53   

G.  Przychody finansowe                    3 253,35                       1 549 588,29   

      I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                –                         1 547 266,14   

            –  od jednostek powiązanych                                –                         1 547 266,14   

      II.  Odsetki, w tym:                    3 253,35                               2 322,15   

            –  od jednostek powiązanych                                –                                             –     

      III.  Zysk ze zbycia inwestycji                                –                                             –     

      IV.  Aktualizacja wartości inwestycji                                –                                             –     

      V.  Inne                                –                                             –     

H.  Koszty finansowe                                –                                 1 593,64   

      I.  Odsetki, w tym:                                –                                      29,00   

            –  dla jednostek powiązanych                                –                                             –     

      II.  Strata ze zbycia inwestycji                                –                                             –     

      III.  Aktualizacja wartości inwestycji                                –                                             –     

      IV. Inne                                –                                 1 564,64   

I.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)               –79 686,43                       1 467 718,12   

J.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)                                –                                             –     

      I.  Zyski nadzwyczajne                                –                                             –     

      II.  Straty nadzwyczajne                                –                                             –     

K.  Zysk (strata) brutto (I+J)               –79 686,43                       1 467 718,12   

L.  Podatek dochodowy                     –888,00     

M.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

                               –                                             –     

N.  Zysk (strata) netto (K–L–M)               –78 798,43                       1 467 718,12   

 

 

 
6.3. Sprawozdanie finansowe Viki Plast za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku 
 
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
1) 

a) Nazwa (firma) i siedziba: 
 VIKI PLAST SPÓŁKA AKCYJNA 

    26-111 SKARŻYSKO-KAMIENNA UL.I.MOŚCICKIEGO 24 
b) Forma prawna jednostki : spółka akcyjna 
c) Numer KRS: 0000374993 
d) Oznaczenie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:                  

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
 
2) Viki Plast spółka akcyjna prezentuje sprawozdanie finansowe za okres rozpoczynający się 
03.01.2011 r. i kończący się 31.12.2011r. 
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Z dniem 03.01.2011 została przekształcona firma Viki Plast Kraska Władysław Spółka jawna na Viki  
Plast  Spółka Akcyjna i przyjęła bilans zamknięcia na dzień 31.12.2010 r. jako równoznaczny z 
dniem zamknięcia ksiąg na 02.01.2011 r.   
 
3) W przedstawionym okresie sprawozdawczym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne 
jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, 
jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 
 
4) Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby 
zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych  miesięcy.  
 
5) Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki. 
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym .  
Jednostka sporządziła rachunek  przepływów pieniężnych metodą pośrednią.  
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną. 
Wynik finansowy jednostki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej 
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla 
kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości. 
W przedstawionym okresie 2011 roku wśród wartości niematerialnych i prawnych jednostka 
posiadała: 

 Nowa technologia zautomatyzowanej kontroli szczelności opakowań. 

 Strona internetowa Multicup 

 Oprogramowanie do przestrzennego konstruowania 
Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przedstawiały się następująco: 
metoda liniowa – stawka amortyzacji 20 %,50% 
Środki trwałe wycenia się  w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny 
składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy 
aktualizujące ich wartość. 
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 
lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji 
stanowiącej koszty uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i 
wprowadzonych do ewidencji przed dniem 1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one wysokość amortyzacji 
stanowiącej koszty uzyskania przychodu. 
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz 
wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar 
kosztów w momencie przekazania do użytkowania.  
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po 
miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej użyteczności. 
Zastosowane stawki i metody amortyzacji są następujące: 
2,5%,4,5%,.10%,14%,18%,20%,30%,33,33%,34,29%,40%,60%,100% - metoda amortyzacji  liniowa. 
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 
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Inwestycje długoterminowe – nie wystąpiły. 
 
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się : 
lokaty- wartość nominalna 
środki pieniężne- wartość nominalna 
 
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych wycenia 
się (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 
instrumentów finansowych Dz.U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674)- nie wystąpiły. 
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny 
(po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 
 
Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się  
Na dzień 31-12-2011 r.  średnim kursem NBP z dnia 31-12-2011 r. 
Na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z 
którego usług korzysta jednostka. 
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. 
 
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według 
ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w 
rejestrze sądowym. 
 
Rezerwy na zobowiązania tworzy się w przypadku gdy kwoty lub termin zapłaty są niepewne ,  
ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z 
przyszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. 
 
Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu, zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie 
wymagającej zapłaty. 
 
Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej. 
 
 
 
BILANS na dzień 31 grudnia  (PLN)       

AKTYWA Nota 31.12.2010r. 31.12.2011r. 

A.  AKTYWA TRWAŁE             11 169 510,85             10 273 275,33   

I.  Wartości niematerialne i prawne 12                              –                                  –     

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych                                –                                  –     

2.  Wartość firmy                                –                                  –     

3.  Inne wartości niematerialne i prawne                                –                                  –     

4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne       

II.  Rzeczowe aktywa trwałe             11 166 934,08             10 271 120,51   

1.  Środki trwałe 13           11 156 914,38             10 071 358,73   

a)  grunty (w tym prawo wieczystego 
użytkowania gruntu) 

                   72 819,82                    72 819,82   

b)  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

              6 006 404,72               5 968 387,01   

c)  urządzenia techniczne i maszyny               4 752 409,99               3 813 387,16   

d)  środki transportu                  311 418,01                  208 742,53   
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e)  inne środki trwałe                    13 861,84                      8 022,21   

2.  Środki trwałe w budowie                    10 019,70                  199 761,78   

3.  Zaliczki na środki trwałe w budowie       

III.  Należności długoterminowe 14                              –                                  –     

1.  Od jednostek powiązanych                                –                                  –     

2.  Od pozostałych jednostek                                –                                  –     

IV.  Inwestycje długoterminowe 15                              –                                  –     

1.  Nieruchomości                                –                                  –     

2.  Wartości niematerialne i prawne                                –                                  –     

3.  Długoterminowe aktywa finansowe                                –                                  –     

a)  w jednostkach powiązanych                                –                                  –     

–  udziały lub akcje                                –                                  –     

–  inne papiery wartościowe                                –                                  –     

–  udzielone pożyczki                                –                                  –     

–  inne długoterminowe aktywa finansowe                                –                                  –     

b)  w pozostałych jednostkach                                –                                  –     

–  udziały lub akcje                                –                                  –     

–  inne papiery wartościowe                                –                                  –     

–  udzielone pożyczki                                –                                  –     

–  inne długoterminowe aktywa finansowe                                –                                  –     

4.  Inne inwestycje długoterminowe                                –                                  –     

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20                    2 576,77                      2 154,82   

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

                               –                                  –     

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe                      2 576,77                      2 154,82   

B.  AKTYWA OBROTOWE               3 560 905,31               5 385 904,13   

I.  Zapasy 16             2 074 848,65               2 762 535,64   

1.  Materiały                  581 542,49                  658 928,21   

2.  Półprodukty i produkty w toku                  279 563,09                  279 817,19   

3.  Produkty gotowe               1 190 336,51               1 797 006,31   

4.  Towary                    23 406,56                    26 783,93   

5.  Zaliczki na dostawy                                –                                  –     

II.  Należności krótkoterminowe 17             1 187 896,31               1 048 178,40   

1.  Należności od jednostek powiązanych                                –                                  –     

a)  z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:                                –                                  –     

–  do 12 miesięcy                                –                                  –     

–  powyżej 12 miesięcy                                –                                  –     

b)  inne                                –                                  –     

2.  Należności od pozostałych jednostek               1 187 896,31               1 048 178,40   

a)  z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:               1 077 980,50                  964 324,53   

–  do 12 miesięcy               1 077 980,50                  964 324,53   

–  powyżej 12 miesięcy       

b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 

                 108 033,12                    77 441,69   

c)  inne                      1 882,69                      6 412,18   

d)  dochodzone na drodze sądowej                                –                                  –     

III.  Inwestycje krótkoterminowe 18                268 011,78               1 562 425,91   

1.  Krótkoterminowe aktywa finansowe                  268 011,78               1 562 425,91   

a)  w jednostkach powiązanych                                –                                  –     

–  udziały lub akcje                                –                                  –     

–  inne papiery wartościowe                                –                                  –     

–  udzielone pożyczki                                –                                  –     

–  inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                –                                  –     

b)  w pozostałych jednostkach                                –                                  –     
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–  udziały lub akcje                                –                                  –     

–  inne papiery wartościowe                                –                                  –     

–  udzielone pożyczki                                –                                  –     

–  inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                –                                  –     

c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19                268 011,78               1 562 425,91   

–  środki pieniężne w kasie i na rachunkach                  268 011,78                  849 466,41   

–  inne środki pieniężne                                –                    712 959,50   

–  inne aktywa pieniężne                                –                                  –     

2.  Inne inwestycje krótkoterminowe                                –                                  –     

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20                  30 148,57                    12 764,18   

SUMA AKTYWÓW             14 730 416,16             15 659 179,46   

 

 
 
 
PASYWA Nota 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY               9 820 482,71             11 781 143,43   

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy               5 810 373,00               5 810 373,00   

II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna) 

                               –                                  –     

III.  Udziały (akcje)  własne (wielkość ujemna)                                –                                  –     

IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy               2 777 895,12               4 010 109,71   

V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny                                –                                  –     

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe               1 232 214,59                                –     

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych                                –                                  –     

VIII.  Wynik finansowy netto roku obrachunkowego                                –                 1 960 660,72   

IX.  Odpisy z  zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) 

                               –                                  –     

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA               4 909 933,45               3 878 036,03   

I.  Rezerwy  na zobowiązania 21                              –                    177 114,71   

1.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

                               –                                  –     

2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne                                –                    177 114,71   

–  długoterminowa                                –                    177 114,71   

–  krótkoterminowa                                –                                  –     

3.  Pozostałe rezerwy                                –                                  –     

–  długoterminowe                                –                                  –     

–  krótkoterminowe                                –                                  –     

II.  Zobowiązania długoterminowe 23             1 149 451,18                  332 926,27   

1.  Wobec jednostek powiązanych                                –                                  –     

2.  Wobec pozostałych jednostek               1 149 451,18                  332 926,27   

a)  kredyty i pożyczki               1 040 000,00                  152 000,00   

b)  z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

                               –                                  –     

c)  inne zobowiązania finansowe                                –                                  –     

d)  inne                  109 451,18                  180 926,27   

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 24             1 558 817,01               1 546 144,90   

1.  Wobec jednostek powiązanych                                –                                  –     
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a)  z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

                               –                                  –     

–  do 12 miesięcy                                –                                  –     

–  powyżej 12 miesięcy                                –                                  –     

b)  inne                                –                                  –     

2.  Wobec pozostałych jednostek               1 527 532,15               1 537 333,94   

a)  kredyty i pożyczki                  888 000,00                  888 000,00   

b)  z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

                               –                                  –     

c)  inne zobowiązania finansowe                                –                                  –     

d)  z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 

                 455 977,95                  412 405,96   

–  do 12 miesięcy                  455 977,95                  412 405,96   

–  powyżej 12 miesięcy                                –                                  –     

e)  zaliczki otrzymane na dostawy                                –                                  –     

f)  zobowiązania wekslowe                                –                                  –     

g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 

                   56 596,19                    67 066,04   

h)  z tytułu wynagrodzeń                    60 689,43                    71 296,80   

i)  inne                    66 268,58                    98 565,14   

3.  Fundusze specjalne                    31 284,86                      8 810,96   

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 20             2 201 665,26               1 821 850,15   

1.  Ujemna wartość firmy                    68 333,29                    65 322,61   

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe               2 133 331,97               1 756 527,54   

–  długoterminowe               1 749 527,54               1 373 072,92   

–  krótkoterminowe                  383 804,43                  383 454,62   

SUMA PASYWÓW             14 730 416,16             15 659 179,46   

 

 
 
  Nota 2010 2011 

A.  Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1             9 103 529,83             11 186 552,66   

          –  od jednostek powiązanych       

      I.  Przychód ze sprzedaży produktów               8 987 605,77             10 180 560,48   

      II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 

               –280 996,60                  606 923,90   

      III.  Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki 

      

      IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                  396 920,66                  399 068,28   

B.  Koszty działalności operacyjnej  3             8 041 176,89               8 671 954,32   

      I.  Amortyzacja               1 286 863,90               1 268 573,93   

      II.  Zużycie materiałów i energii               3 519 011,37               4 654 847,69   

      III.  Usługi obce               1 435 860,56               1 023 730,36   

      IV.  Podatki i opłaty, w tym:                    79 256,00                    26 809,77   

                –  podatek akcyzowy                                –                                  –     

      V.  Wynagrodzenia               1 192 983,51               1 130 918,37   

      VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                  219 087,99                  211 276,60   

      VII.  Pozostałe koszty rodzajowe                    86 478,03                    77 900,17   

      VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów                  221 635,53                  277 897,43   

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)               1 062 352,94               2 514 598,34   

D.  Pozostałe przychody operacyjne 4                458 519,06                  450 362,49   

      I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                      8 700,00                                –     

      II.  Dotacje                  436 258,32                  425 120,11   
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      III.  Inne przychody operacyjne                    13 560,74                    25 242,38   

E.  Pozostałe koszty operacyjne 5                149 965,19                  317 054,03   

      I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                –                                  –     

      II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                –                    119 696,50   

      III.  Inne koszty operacyjne                  149 965,19                  197 357,53   

F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)               1 370 906,81               2 647 906,80   

G.  Przychody finansowe 7                    2 226,40                  148 133,93   

      I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                –                                  –     

            –  od jednostek powiązanych                                –                                  –     

      II.  Odsetki, w tym:                      2 226,40                      3 253,89   

            –  od jednostek powiązanych                                –                                  –     

      III.  Zysk ze zbycia inwestycji                                –                                  –     

      IV.  Aktualizacja wartości inwestycji                                –                                  –     

      V.  Inne                                –                    144 880,04   

H.  Koszty finansowe 8                140 918,62                  246 733,01   

      I.  Odsetki, w tym:                  117 623,55                  246 733,01   

            –  dla jednostek powiązanych                                –                                  –     

      II.  Strata ze zbycia inwestycji                                –                                  –     

      III.  Aktualizacja wartości inwestycji                                –                                  –     

      IV. Inne                    23 295,07                                –     

I.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)               1 232 214,59               2 549 307,72   

J.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.) 9                              –                                  –     

      I.  Zyski nadzwyczajne                                –                                  –     

      II.  Straty nadzwyczajne                                –                                  –     

K.  Zysk (strata) brutto (I+J)               1 232 214,59               2 549 307,72   

L.  Podatek dochodowy 10                  588 647,00   

M.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

      

N.  Zysk (strata) netto (K–L–M)               1 232 214,59               1 960 660,72   

 

 
 
 
VII. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH       

Treść Nota 2010 2011 

A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej       

I.  Zysk (strata) netto               1 232 214,59                   1 960 660,72   

II.  Korekty razem               1 457 283,91                      621 215,81   

1.  Amortyzacja               1 286 863,90                   1 268 573,93   

2.  Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych                    22 720,02                    –144 880,04   

3.  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                  115 397,15                      243 479,12   

4.  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                    –8 700,00     

5.  Zmiana stanu rezerw                                –                        177 114,71   

6.  Zmiana stanu zapasów                  200 525,35                    –687 686,99   

7.  Zmiana stanu należności                  497 865,39                      139 717,91   

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

               –258 865,72                      –12 672,11   

9.  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                –396 768,67                    –362 430,72   

10.  Inne korekty                    –1 753,51     

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej               2 689 498,50                   2 581 876,53   
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(I+II) 

B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej  

      

I.  Wpływy                    36 000,00                                    –     

1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

                   36 000,00     

2.  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

      

3.  Z aktywów finansowych, w tym:                                –                                      –     

a)  w jednostkach powiązanych                                –                                      –     

–  zbycie aktywów finansowych       

–  dywidendy i udziały w zyskach       

–  spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych 

      

–  odsetki       

–  inne wpływy z aktywów finansowych       

4.  Inne wpływy inwestycyjne       

II.  Wydatki                –316 645,70                      372 338,41   

1.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

               –316 645,70                      372 338,41   

2.  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

      

3.  Na aktywa finansowe, w tym:                                –                                      –     

a)  w jednostkach powiązanych       

b)  w pozostałych jednostkach                                –                                      –     

–  nabycie aktywów finansowych       

–  udzielone pożyczki długoterminowe       

4.  Inne wpływy inwestycyjne       

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I–II) 

               –280 645,70                    –372 338,41   

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej       

I.  Wpływy                                –                        216 355,13   

1.  Wpływ 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                        216 355,13   

II.  Wydatki               2 505 681,87                   1 131 479,12   

1.  Nabycie udziałów (akcji) własnych       

2.  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli               1 437 925,68     

3.  Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
podziału zysku 

                               –       

4.  Spłaty kredytów i pożyczek                  888 000,00                      888 000,00   

5.  Wykup dłużnych papierów wartościowych       

6.  Z tytułu innych zobowiązań finansowych       

7.  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

                   41 639,02     

8.  Odsetki                  115 397,15                      243 479,12   

9.  Inne wydatki finansowe                    22 720,02     

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 
(I–II) 

            –2 505 681,87                    –915 123,99   

D.  Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)                  –96 829,07                   1 294 414,13   

E.  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:                  –96 829,07                   1 294 414,13   

–  zmiana stanu środków pieniężnych z 
tytułu różnic kursowych 

                               –       

F.  Środki pieniężne na początek okresu                  364 840,85                      268 011,78   

G.  Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)                  268 011,78                   1 562 425,91   

–  o ograniczonej możliwości 
dysponowania 

                               –                                      –     
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VI. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

      

  2010 2011 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)                             9 788 857,99                                9 820 482,71   

–  korekty błędów podstawowych     

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

    

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu                             8 850 000,00                                5 810 373,00   

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego                           –3 039 627,00                                                 –     

a) zwiększenie (z tytułu)                                              –                                                   –     

–  wydania udziałów (emisji akcji)     

– przekształcenie spółki     

–       

b) zmniejszenie (z tytułu)                             3 039 627,00                                                 –     

–  umorzenia udziałów (akcji)     

– przeniesienie praw własności                             3 039 627,00     

–       

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu                             5 810 373,00                                5 810 373,00   

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 
okresu 

                                                –     

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy     

a) zwiększenie (brak zarejestrowanego 
podwyższenia kapitału) 

                                             –                                                   –     

b) zmniejszenie (z tytułu)                                              –                                                   –     

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 
okresu 

                                             –                                                   –     

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu     

a) zwiększenie (z tytułu)     

b) zmniejszenie (z tytułu)     

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

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu                                938 857,99                                2 777 895,12   

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                             1 839 037,13                                1 232 214,59   

a) zwiększenie (z tytułu)                             3 276 962,81                                1 232 214,59   

–  emisji akcji powyżej wartości nominalnej     

–  z podziału zysku                              3 276 962,81                                1 232 214,59   

–  z podziału zysku (ponad wymaganą 
ustawowo minimalną wartość) 

    

– przekształcenie spółki     

b) zmniejszenie (z tytułu)                             1 437 925,68                                                 –     

–  pokrycia straty     

– odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego 

                            1 437 925,68     

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu                             2 777 895,12                                4 010 109,71   

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu                                              –                                                   –     

5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny                                              –                                                   –     

a) zwiększenie (z tytułu)                                              –                                                   –     

b) zmniejszenie (z tytułu)                                              –                                                   –     

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu 

                                             –                                                   –     

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek                                1 232 214,59   
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okresu 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych 

                            1 232 214,59                              –1 232 214,59   

a) zwiększenie (z tytułu)                             1 232 214,59                                                 –     

– przekształcenie spółki                             1 232 214,59     

b) zmniejszenie (z tytułu)                                              –                                  1 232 214,59   

– przekształcenie spółki                                1 232 214,59   

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
okresu 

                            1 232 214,59                                                 –     

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu     

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu     

–  korekty błędów podstawowych     

7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 

                                             –                                                   –     

a) zwiększenie (z tytułu)                                              –                                                   –     

b) zmniejszenie (z tytułu)                                              –                                                   –     

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                              –                                                   –     

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,     

–  korekty błędów podstawowych     

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

                                             –                                                   –     

a) zwiększenie (z tytułu)                                              –                                                   –     

–  przeniesienia straty z lat ubiegłych do 
pokrycia 

    

b) zmniejszenie (z tytułu)                                              –                                                   –     

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                              –                                                   –     

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

8. Wynik netto                                              –                                  1 960 660,72   

a) zysk netto                                1 960 660,72   

b) strata netto     

c) odpisy z zysku     

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)                             9 820 482,71                              11 781 143,43   

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 

    

 

 
 
Kapitał podstawowy     

  2010 2011 

1. Wysokość kapitału podstawowego                           5 810 373,00                                         1,00   

2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:                                            –                                       13 000   

– akcje/udziały zwykłe                                     12 000   

– akcje/udziały uprzywilejowane                                       1 000   

3. Struktura własności,  w tym:     

-osoby fizyczne będące polskimi rezydentami   0,0086% 

- Spółka prawa krajowego   99,9914% 

4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału zwykłego     

5. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału 
uprzywilejowanego     
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Kapitał zapasowy      

  2010 2011 

Stan na dzień 1.01                              938 857,99                           2 777 895,12   

zwiększenia                           3 276 962,81                           1 232 214,59   

–  dopłaty wspólników     

–  podział zysku z roku ubiegłego                              450 851,58                           1 232 214,59   

–  podział zysku z lat ubiegłych                           2 826 111,23     
–  ze sprzedaży akcji/udziałów powyżej ich wartości 

nominalnej     

zmniejszenia                           1 437 925,68                                            –     

–  pokrycie straty     

–  inne                           1 437 925,68     

Stan na dzień 31.12                           2 777 895,12                           4 010 109,71   

 
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny    

    

  2011 

Stan na dzień 1.01.2011   

+ z tytułu aktualizacji środków trwałych netto                                            –     

– z tytułu sprzedaży bądź likwidacji środków                                            –     

+ z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych                                            –     

– z tytułu aktualizacji inwestycji długoterminowych                                            –     

+ z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych                                            –     

– z tytułu aktualizacji inwestycji krótkoterminowych                                            –     

– z tytułu aktualizacji innych aktywów                                            –     

Stan na dzień 31.12.2011                                            –     

    

Pozostałe kapitały rezerwowe    

    

  2011 

Stan na dzień 1.01.2011                           1 232 214,59   

+ zwiększenia   

– zmniejszenia                           1 232 214,59   

Stan na dzień 31.12.2011                                            –     

    

Zysk (strata) z lat ubiegłych   

  2011 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu                                            –     

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   

–  korekty błędów podstawowych   

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                            –     

a) zwiększenie (z tytułu)                                            –     

–  pokrycie straty z zysku   

–     

b) zmniejszenie (z tytułu)                                            –     

–     

–     

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                            –     

Strata z lat ubiegłych na początek okresu   

–  korekty błędów podstawowych   

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                            –     

a) zwiększenie (z tytułu)                                            –     

–  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   

–     

b) zmniejszenie (z tytułu)                                            –     

–     

–     

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                            –     

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                            –     
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Nota 1       
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze 
sprzedaży towarów i produktów        

  2010 2011 

1. Sprzedaż usług                                      497 676,08                                543 532,90   

2. Sprzedaż materiałów                                      129 638,75                                  58 292,05   

3. Sprzedaż towarów                                      267 281,91                                340 776,23   

4. Sprzedaż produktów                                   8 489 929,69                             9 637 027,58   

5. Inne przychody ze sprzedaży     

RAZEM                                   9 384 526,43                           10 579 628,76   

w tym:     

Sprzedaż dla odbiorców krajowych                                   2 623 967,81                             3 571 444,50   

Sprzedaż eksportowa                                   6 760 558,62                             7 008 184,26   

 
Nota 1a       

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży       

  2010 2011 

Przychody ze sprzedaży .... (struktura rzeczowa- rodzaje działalności)     

Przychody ze sprzedaży  produktów     

Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów     

RAZEM 
                                           –     

                                       
–     

 
Nota 2       

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby        

  2010 2011 

Środki trwałe w budowie                       10 019,70                       199 761,78   

RAZEM                       10 019,70                       199 761,78   

 
Nota 3       

Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów        

  2010 2011 

A. Koszty wg rodzajów                             7 819 541,36                            8 394 056,89   

     1. Amortyzacja                             1 286 863,90                            1 268 573,93   

     2. Zużycie materiałów i energii                             3 519 011,37                            4 654 847,69   

     3. Usługi obce                             1 435 860,56                            1 023 730,36   

     4. Podatki i opłaty,  w tym:                                  79 256,00                                 26 809,77   

           – podatek akcyzowy     

     5. Wynagrodzenia                             1 192 983,51                            1 130 918,37   

     6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                219 087,99                               211 276,60   

     7. Pozostałe koszty rodzajowe                                  86 478,03                                 77 900,17   

RAZEM                             7 819 541,36                            8 394 056,89   

      

      

B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/–                                              –                                               –     

     1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych     

     2. Odpisania zaniechanej produkcji     

     3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego     

     4. Inne     

      

      
C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych 
kosztów +/– 

                             –290 117,11                               589 117,56   

     1. Produkty gotowe                              –287 297,90                               606 669,80   

     2. Półprodukty i produkty w toku                                  –3 796,70                                      254,10   

     3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów                                       977,49                               –17 806,34   
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D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/–B/+/–C/)                             8 109 658,47                            7 804 939,33   

      – koszt wytworzenia sprzedanych produktów     

      – koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby     

      – koszty sprzedaży     

      – koszty ogólnego zarządu     

 
Nota 4       

Pozostałe przychody operacyjne        

  2010 2011 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                          8 700,00     

II. Dotacje                      436 258,32                       425 120,11   

III. Inne przychody operacyjne, w tym:                        13 560,74                         25 242,38   

      1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności     

      2) rozwiązane rezerwy z tytułu ...     

      3) zwrócone, umorzone podatki     

      4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego                             350,00                           4 687,80   

      5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych     

      6) przedawnione zobowiązania     

      7) premie i bonusy     

      8) inne                        13 210,74                         20 554,58   

RAZEM                      458 519,06                       450 362,49   

 
Nota 5       

Pozostałe koszty operacyjne        

  2010 2011 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych,  w tym:                                      –                            119 696,50   

      – odpis aktualizujący wartość zapasów     

      – odpis aktualizujący wartość należności                          119 696,50   

III. Inne koszty operacyjne, w tym:                        149 965,19                          197 357,53   

      1) utworzone rezerwy z tyt.....     

      2) utworzone rezerwy na odprawy emerytalne                          177 114,71   

      3) utworzona rezerwa na usługę badania bilansu                              7 000,00   

      4) darowizny     

      5) odpisane należności                          90 135,40     

      6) koszty likwidacji środków trwałych      

      7) koszty postępowania spornego                          47 566,90                            12 561,94   

      8) koszty likwidacji zapasów     

      9) inne                          12 262,89                                 680,88   

RAZEM                        149 965,19                          317 054,03   

 

Nota 6a       
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

      

BRAK 
 

  
      

        

Nota 6b       
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy 

      

BRAK     
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Nota 6c       
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania 
w roku następnym 

      

BRAK     
      

 
Nota 7       

Przychody finansowe        

  2010 2011 

I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:                                 –                                          –     

     – zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych     

     – zyski z tytułu udziału w innych jednostkach     

II. Odsetki, w tym:                       2 226,40                              3 253,89   

    – odsetki od spółek powiązanych     

    – odsetki od pozostałych kontrahentów                                 201,93   

    – odsetki od obligacji     

    – odsetki budżetowe      

    – odsetki bankowe                          123,25                              3 051,96   

    – odsetki pozostałe                       2 103,15     

III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:                                 –                                          –     

     – ...     

     – ...     

IV. Aktualizacja wartości inwestycji                                 –                                          –     

     – ...     

     – ...     

V. Inne, w tym:                                 –                            144 880,04   

     – nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi                          144 880,04   

     – pozostałe przychody finansowe     

     – inne     

RAZEM                       2 226,40                          148 133,93   

 
Nota 8       

Koszty finansowe        

  2010 2011 

I. Odsetki,  w tym:                           117 623,55                                     246 733,01   

     – odsetki do spółek powiązanych     

     – odsetki do pozostałych kontrahentów                                      2,19                                     155 303,39   

     – odsetki budżetowe                                      1,78     

     – odsetki bankowe                           117 619,58                                       83 632,25   

     – odsetki pozostałe                                         7 797,37   

II. Koszty zbycia inwestycji,  w tym:                                         –                                                     –     

      – zbycie udziałów     

III. Aktualizacja wartości inwestycji,  w tym:                                         –                                                     –     

      – udziały zakupionych spółek     

      – zakupione akcje własne     

IV. Inne, w tym:                             23 295,07                                                   –     

      – nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi                             18 727,89     

      – utworzone rezerwy     

      – pozostałe koszty finansowe                               4 567,18     

      – prowizje bankowe     

RAZEM                           140 918,62                                     246 733,01   

 
Nota 9       
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Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy  od wyniku 
na operacjach nadzwyczajnych     

  2010 2011 

          1. Zyski losowe                                –     

          2. Pozostałe zyski                                –     

   Razem zyski nadzwyczajne                                  –                                  –     

          1. Straty losowe                                –     

          2. Pozostałe straty                                  –                                  –     

   Razem straty nadzwyczajne                                  –                                  –     

   Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                                  –                                  –     

 
Nota 10   

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty)  brutto  

  

  2011 

ZYSK / STRATA brutto                                                                     2 549 307,72   

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów                                1 970 393,46   

  – rezerwy na należności                                   106 409,28   

  – pozostałe rezerwy z tyt. odpraw emerytalnych                                   177 114,71   

  – rezerwa na koszty                                        7 000,00   

  – rezerwa na straty z tyt. ...   

  – różnice kursowe                                       9 156,98   

  – opłaty karne na rzecz budżetu   

  – VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym   

  – odsetki do zapłaty   

  – PFRON   

  – odpisane należności   

  – inne koszty (n.k.u.p.)                                       3 988,45   

  – koszty postępowania spornego                                     12 474,03   

  – amortyzacja środków trwałych                                1 268 573,93   

  - koszty ZUS pracodawcy i płac                                   385 676,08   

Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych                                1 024 683,06   

  - koszty ZUS pracodawcy i płac                                   380 348,20   

  – koszty leasingów                                   130 419,61   

  – amortyzacja środków trwałych                                    490 913,47   

  – inne koszty                                      23 001,78   

Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych                                   401 381,14   

  – nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi   

  – rozwiązanie rezerwy na należności   

  – dotacje na STR                                   383 804,43   

  – niezrealizowane różnice kursowe                                        7 099,06   

  – dywidenda   

  – PFRON                                       7 466,97   

  – przedawnione zobowiązania   

  – z tytułu różnic inwentaryzacyjnych   

  – naliczone odsetki   

  – inne                                       3 010,68   

Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych                                       4 506,36   

  – odsetki uzyskane 
  

  – PFRON                                       4 506,36   

Odliczenie od dochodu (np. darowizny)   

Podstawa opodatkowania 3098143,34 

Podatek dochodowy bieżący 19% 588 647,00 
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Zamiana stanu ujemnej rezerwy na podatek odroczony 19%   

Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony 19%   

Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat 588 647,00 

 
Nota 11a       
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego       

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:                              –     

a) odniesionych na wynik finansowy   

b) odniesionych na kapitał własny   

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

2. Zwiększenia                              –     

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi                               –     

– rezerwa na zapasy   

– rezerwa na niewykorzystane urlopy   

– rezerwa na nagrody jubileuszowe   

– rezerwa na wyroby gotowe   

– rezerwa na koszty usług obcych   

– rezerwa na ...   

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)                              –     

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

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)                              –     

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 

                             –     

3. Zmniejszenia                              –     

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)                              –     

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)                              –     

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

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)                              –     

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 

                             –     

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:                              –     

a) odniesionych na wynik finansowy   

b) odniesionych na kapitał własny   

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

 
Nota 11b       

Zmiana stanu rezerwy  z tytułu odroczonego podatku dochodowego       

1.Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:                              –     

a) odniesionej na wynik finansowy   

b) odniesionej na kapitał własny   

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

2. Zwiększenia                              –     

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)                              –     

– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...   

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

                             –     

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi                               –     

3. Zmniejszenia                              –     

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi                               –     

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

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 
tytułu) 

                             –     

4. Stan rezerwy  z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:                              –     

a) odniesionej na wynik finansowy   

b) odniesionej na kapitał własny   

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

 
Nota 12             

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w roku  
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Koszty prac 
rozwojowych 

Wartość 
firmy 

Koncesje, 
patenty, 
licencje 

Oprogramowanie 
komputerów 

Inne Razem 

Wartość brutto na początek okresu              –                –                 –                      6 240,00     16 500,00     22 740,00   

Zwiększenia, w tym:              –                –                 –                                –                   –                   –     

–  nabycie   
 

  
 

                –     

–  przemieszczenie 
wewnętrzne 

  
 

  
 

                –     

–  inne   
 

  
 

                –     

Zmniejszenia              –                –                 –                                –                   –                   –     

–  likwidacja   
 

  
 

                –     

–  aktualizacja wartości   
 

  
 

                –     

–  sprzedaż   
 

  
 

                –     

–  przemieszczenie 
wewnętrzne 

  
 

  
 

                –     

–  inne   
 

  
 

                –     

Wartość brutto na koniec okresu              –                –                 –                      6 240,00     16 500,00     22 740,00   

Umorzenia na początek okresu   
 

                   6 240,00     16 500,00     22 740,00   

Umorzenia bieżące - zwiększenia   
 

  
 

                –     

Umorzenia - zmniejszenia              –                –                 –                                –                   –                   –     

–  likwidacja   
 

  
 

                –     

–  sprzedaż   
 

  
 

                –     

–  przemieszczenie 
wewnętrzne 

  
 

  
 

                –     

–  inne   
 

  
 

                –     

Razem umorzenia na koniec okresu              –                –                 –                      6 240,00     16 500,00     22 740,00   

Wartość księgowa netto na koniec 
okresu 

             –                –                 –                                –                   –                   –     

 
Nota 13               
Zmiany w środkach trwałych roku  
              

  Grunty własne 

Środki trwałe  
w 100% 

zamortyzowa
ne 

Budynki i budowle 
Urządzenia 
techniczne, 

maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe środki 
trwałe 

Razem 

Wartość brutto na początek okresu 72 819,82 
 

6 435 296,28 7 744 284,53 393 974,52 118 603,12 14 764 978,27 

Zwiększenia, w tym: 0,00 0,00 126 028,04 56 990,24   0,00 183 018,28 

–  nabycie   
 

126 028,04 10 690,24   
 

136 718,28 

–  przemieszczenie wewnętrzne   
 

  
 

  
 

0,00 

–  inne (leasing)   
 

  46 300,00   
 

46 300,00 

Zmniejszenia, w tym:   0,00   0,00 
 

0,00 0,00 

–  likwidacja   
 

  
 

  
 

0,00 

–  aktualizacja wartości   
 

  
 

  
 

0,00 

–  sprzedaż   
 

  
 

  
 

0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne   
 

  
 

  
 

0,00 

–  inne   
 

  
 

  
 

0,00 

Wartość brutto na koniec okresu 72 819,82 0,00 6 561 324,32 7 801 274,77 393 974,52 118 603,12 14 947 996,55 

Umorzenie na początek okresu   
 

428 891,56 2 991 874,54 82 556,51 104 741,28 3 608 063,89 

Umorzenia bieżące - zwiększenia   
 

164 045,75 996 013,07 102 675,48 5 839,63 1 268 573,93 

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

–  likwidacja   
 

  
 

  
 

0,00 

–  sprzedaż   
 

  
 

  
 

0,00 

–  przemieszczenie wewnętrzne   
 

  
 

  
 

0,00 

–  inne   
 

  
 

  
 

0,00 



   

 

Dokument Informacyjny PlastPack Company S.A.   
123 

Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 592 937,31 3 987 887,61 185 231,99 110 580,91 4 876 637,82 

Wartość księgowa netto 72 819,82 0,00 5 968 387,01 3 813 387,16 208 742,53 8 022,21 10 071 358,73 

Stopień zużycia od wartości 
początkowej (%) 

0,00 0,00 9,04 51,12 47,02 93,24 32,62 

 
Nota 13a           
Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub 
innych umów 

  Rodzaj umowy Najem Leasing O innym charakterze Razem 

Stan na początek roku    
 

  
 

         –     

–  zwiększenia   

 
  

 
         –     

–  zmniejszenia    

 
  

 
         –     

Stan na koniec roku                 –                       –                          –              –     

 
Nota 13b   

Poniesione  w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska 

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym:   

  –  na ochronę środowiska   

 
Nota 14       

Zmiany w należnościach długoterminowych        

  Należności brutto Odpis aktualizujący Należności netto 

1. Od jednostek powiązanych                              –                                       –                                  –     

Stan na początek roku obrotowego                              –                                       –                                  –     

Stan na koniec roku obrotowego,  w tym:                              –                                       –                                  –     

a) z tytułu dostaw i usług                              –                                       –                                  –     

b) inne                              –                                       –                                  –     

2. Od jednostek pozostałych                              –                                       –                                  –     

Stan na początek roku obrotowego                              –                                       –                                  –     

Stan na koniec roku obrotowego,  w tym:                              –                                       –                                  –     

a) z tytułu dostaw i usług                              –                                       –                                  –     

b) inne                              –                                       –                                  –     

Razem na koniec roku obrotowego                              –                                       –                                  –     
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Nota 15                               
Zmiany w inwestycjach długoterminowych 
                            

  

1. 
Nieruchomoś

ci 

2. Wartości 
niematerialn

e i prawne 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 

 4. Inne 
inwestycje 

długotermin
owe  

  

  
  a) w jednostkach powiązanych, w tym: b) w  pozostałych jednostkach, w tym: 

  

      
–  udziały lub 

akcje 
–  inne papiery 
wartościowe 

–  udzielone 
pożyczki 

–  inne 
długoterminowe 

aktywa finansowe 
  

–  udziały lub 
akcje 

–  inne 
papiery 
wartości

owe 

–  
udzielon

e 
pożyczki 

–  inne 
długotermin
owe aktywa 
finansowe 

 Inwestycje 
długoterminowe razem  

Stan na początek okresu     
                                         

–     
                             

–     
  

 
    

 
          

                                                
–     

w tym w cenie nabycia     
                                         

–     
                             

–     
                    

                                                
–     

Zwiększenia w tym: 
                                

–     
                             

–     
                                         

–     
                             

–     
                             

–     
                             –     

                             
–     

                             –     
                             

–     
                             

–     
                             

–     
                             

–     
                                  

–     
                                 

–     
                                                

–     

–  nabycie     
                                         

–     
                             

–     
  

 
    

                             
–     

                             
–     

        
                                                

–     
–  korekty aktualizujące 

wartość 
    

                                         
–     

                             
–     

  
 

    
                             

–     
                             

–     
        

                                                
–     

–  przemieszczenie 
wewnętrzne 

    
                                         

–     
                             

–     
        

                             
–     

                             
–     

        
                                                

–     

Zmniejszenia 
                                

–     
                             

–     
                                         

–     
                             

–     
                             

–     
                             –     

                             
–     

                             –     
 

                             
–     

                             
–     

                             
–     

                                  
–     

                                 
–     

                                                
–     

–  sprzedaż 
    

 
                             

–     
  

 
    

 
                             

–     
        

                                                
–     

–  korekty aktualizujące 
wartość 

    
                                         

–     
                             

–     
  

 
    

                             
–     

                             
–     

        
                                                

–     
–  przemieszczenie 

wewnętrzne 
    

                                         
–     

                             
–     

        
                             

–     
                             

–     
        

                                                
–     

Stan na koniec okresu 
                                

–     
                             

–     
                                         

–     
                             

–     
                             

–     
                             –     

                             
–     

                             –     
                             

–     
                             

–     
                             

–     
                             

–     
                                  

–     
                                 

–     
                                                

–     

w tym w cenie nabycia     
                                         

–     
                             

–     
        

                             
–     

          
                                                

–     
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Nota 16       

Zapasy       

  2010 2011 

 Materiały                              581 542,49                            658 928,21   

 Półprodukty i produkty w toku                              279 563,09                            279 817,19   

 Produkty gotowe                           1 190 336,51                         1 797 006,31   

 Towary                                23 406,56                              26 783,93   

 Zaliczki na dostawy      

 RAZEM                           2 074 848,65                         2 762 535,64   

 
Nota 17       
Struktura należności krótkoterminowych (stan na 01.01.2011r) 
      

  Należności krótkoterminowe brutto Odpis aktualizujący Należności krótkoterminowe netto 

1. Należności od jednostek powiązanych                                                 –                                        –                                                       –     

a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy                                                       –     

        

b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy                                                       –     

        

c) inne                                                       –     

        

2. Należności od pozostałych jednostek                                 1 187 896,31                                      –                                      1 187 896,31   

a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy                                1 077 980,50                                      1 077 980,50   

        

b) z  tytułu dostaw i usług powyżej 12 
miesięcy 

                                                      –     

        

c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. 
społ. 

                                  108 033,12                                         108 033,12   

        

d) inne należności                                       1 882,69                                             1 882,69   

        

e) należności dochodzone na drodze sądowej                                                       –     

        

        

Struktura należności krótkoterminowych (stan na 31.12.2011r) 
      

  Należności krótkoterminowe brutto Odpis aktualizujący Należności krótkoterminowe netto 

1. Należności od jednostek powiązanych                                                 –                                        –                                                       –     

a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy                                                       –     

        

b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy                                                       –     

        

c) inne                                                       –     

        

2. Należności od pozostałych jednostek                                 1 154 587,68                        106 409,28                                    1 048 178,40   

a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy                                1 070 733,81                        106 409,28                                       964 324,53   

    
 

  

b) z  tytułu dostaw i usług powyżej 12 
miesięcy 

                                                      –     

        

c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. 
społ. 

                                    77 441,69                                           77 441,69   

        

d) inne należności                                       6 412,18                                             6 412,18   

        

e) należności dochodzone na drodze sądowej                                                       –     
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Nota 18                             

Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych 
                       

  
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 

 2. Inne inwestycje 
krótkoterminowe  

    
a) w jednostkach powiązanych, w tym: b) w pozostałych jednostkach 

  

    

–  udziały lub akcje –  należności z tyt. 
dywidend i innych 

udziałów w zyskach 

–  inne 
papiery 

wartościowe 

–  udzielone 
pożyczki 

–  inne 
krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

  

 –  udziały lub akcje   –  należności 
z tyt. 

dywidend i 
innych 

udziałów w 
zyskach  

 –  inne 
papiery 

wartościowe  

 –  udzielone 
pożyczki  

 –  inne 
krótkoterminowe 
aktywa finansowe  

Stan na początek okresu      –          –                                  –                                    –                        –                                     –                          –                    –                                   –                         –               –                        –               –                      –     

w tym w cenie nabycia      –          –                                  –                                    –                        –                                     –                          –                    –                                   –                         –               –                        –               –                      –     

Zwiększenia, w tym:      –          –                                  –                                    –                        –                                     –                          –                    –                                   –                         –               –                        –               –                      –     

– nabycie      –          –                                  –                                    –                        –                                     –                          –                    –                                   –                         –               –                        –               –                      –     

       –          –                                  –                                    –                        –                                     –                          –                    –                                   –                         –               –                        –               –                      –     

– przemieszczenie wewnętrzne      –          –                                  –                                    –                        –                                     –                          –                    –                                   –                         –               –                        –               –                      –     

Zmniejszenia, w tym      –          –                                  –                                    –                        –                                     –                          –                    –                                   –                         –               –                        –               –                      –     

– sprzedaż      –          –                                  –                                    –                        –                                     –                          –                    –                                   –                         –               –                        –               –                      –     

– korekty aktualizujące wartość      –          –                                  –                                    –                        –                                     –                          –                    –                                   –                         –               –                        –               –                      –     

– przemieszczenie wewnętrzne      –          –                                  –                                    –                        –                                     –                          –                    –                                   –                         –               –                        –               –                      –     

Stan na koniec okresu      –          –                                  –                                    –                        –                                     –                          –                    –                                   –                         –               –                        –               –                      –     

w tym w cenie nabycia      –          –                                  –                                    –                        –                                     –                          –                    –                                   –                         –               –                        –               –                      –     
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Nota 19       

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne       

  2010 2011 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych                        268 011,78                            849 466,41   

Inne środki pieniężne                            712 959,50   

Inne aktywa pieniężne     

RAZEM                        268 011,78                         1 562 425,91   

 
 

Nota 20     

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych      

  2010 2011 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:     

1. Aktywa  z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe,  w tym:                                2 576,77                                  2 154,82   

–  rozliczenia inne                                2 576,77                                  2 154,82   

–  rozliczenia z tyt. umów leasingowych     

Razem                                 2 576,77                                  2 154,82   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:     

–  nadwyżka zarachowanych przychodów nad 
zafakturowanymi z tyt. ... 

    

–  wieloletni czynsz za wynajem      

–  ubezpieczenia                                11 803,92   

–  ...     

–  pozostałe                              30 148,57                                     960,26   

Razem                               30 148,57                                12 764,18   

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:     

1. Ujemna wartość firmy                              68 333,29                                65 322,61   

2. Inne rozliczenia międzyokresowe,  w tym:                         2 133 331,97                           1 756 527,54   

a) długoterminowe, w tym:                         1 749 527,54                           1 373 072,92   

–  dotacja STR                         1 749 527,54                           1 373 072,92   

–  ...     

–  ...     

b) krótkoterminowe, w tym:                            383 804,43                              383 454,62   

–  rezerwa na niewykorzystane urlopy     

–  rezerwa na świadczenia pracownicze     

–  rezerwa na koszty usług obcych                                  7 000,00   

–  dotacja STR                            383 804,43                              376 454,62   

–  pozostałe     

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:                                          –                                              –     

a) długoterminowe, w tym:                                          –                                              –     

–  środki z tytułu przyszłych świadczeń      

–  ...     

–  inne     

b) krótkoterminowe, w tym:                                          –                                              –     

–  niezrealizowane różnice kursowe                                          –                                              –     

–  przedpłaty     

–  różnica wyceny aportów do spółek zależnych                                          –       
–  inne     

Razem                         2 201 665,26                           1 821 850,15   

 
 

Nota 21           

Stan rezerw            

  
Stan na pierwszy 

dzień roku 
obrotowego 

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 
Stan na ostatni dzień 

roku obrotowego 
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1. Z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

    
 

                                   –     

2. Na świadczenia pracownicze, w 
tym: 

                             –         177 114,71                        –                      –                        177 114,71   

a) długoterminowa       177 114,71   
 

                     177 114,71   

b) krótkoterminowa     
 

                                   –     

3. Pozostałe rezerwy, w tym:                              –                       –                          –                      –                                      –     

a) długoterminowe, w tym:                              –                       –                          –                      –                                      –     

–  ...     
 

                                   –     

b) krótkoterminowa, w tym:                              –                       –                          –                      –                                      –     

–  na udzielone gwarancje 
i poręczenia 

    
 

                                   –     

                                           –     

Razem                              –         177 114,71                        –                      –                        177 114,71   

 
 

Nota 21a           

Odpisy aktualizujące wartość aktywów          

  
Stan na pierwszy 

dzień roku 
obrotowego 

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 

Stan na 
ostatni dzień 

roku 
obrotowego 

Wartości niematerialne i prawne                           –     
 

  
 

                                 
–     

Rzeczowe aktywa trwałe                           –     
 

  
 

                                 
–     

Inwestycje długoterminowe                           –     
 

  
 

                                 
–     

Zapasy                           –     
 

  
 

                                 
–     

Należności krótkoterminowe                     –       
 

                                 
–     

Inne                           –           
                                 

–     

Razem                           –                       –                          –                      –     
                                 

–     

 
Nota 22     
Proponowany podział zysku netto (pokrycie 
straty)     

  2010 2011 

ZYSK / STRATA NETTO                           1 232 214,59   
                        1 960 

660,72   

Fundusz zapasowy (+/–)                                            –                                              –     

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                            –                                              –     

Dywidendy dla wspólników                                             –       

Fundusz nagród                                            –                                              –     

Cele społeczne                                            –                                              –     

Dopłaty wspólników                                            –                                              –     

Obniżenie kapitału podstawowego                                            –                                              –     

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty) 
    

Nota 23               
Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa 
            

  

1. Wobec 
jednostek 

powiązanych 

2. Wobec pozostałych jednostek, w tym: 

Razem 

  

  
a) z tytułu 
kredytów i 
pożyczek 

b) z tytułu 
emisji 

papierów 
wartościowy

ch 

c) inne 
zobowiąz

ania 
finansow

e 

d) inne 

Okres spłaty   
 

  
 

  
 

  

do roku                      –       
 

  
 

                –     

początek okresu           945 104,96           888 000,00   
 

     57 104,96       945 104,96   
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koniec okresu           283 044,12           152 000,00   
 

   131 044,12       283 044,12   

od 1 roku do 3 lat                      –       
 

  
 

                –     

początek okresu           204 346,22           152 000,00   
 

     52 346,22       204 346,22   

koniec okresu            49 882,15     
 

     49 882,15         49 882,15   

powyżej 3 lat do 5 lat                      –       
 

  
 

                –     

początek okresu                      –       
 

  
 

                –     

koniec okresu                      –       
 

  
 

                –     

ponad 5 lat                      –       
 

  
 

                –     

początek okresu                      –       
 

  
 

                –     

koniec okresu                      –       
 

  
 

                –     

Razem   
 

  
 

  
 

  

początek okresu                  –          1 149 451,18        1 040 000,00              –                    –      109 451,18    1 149 451,18   

koniec okresu                  –             332 926,27           152 000,00              –                    –      180 926,27       332 926,27   

 
Nota 24 

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)      

  
Stan na początek roku 

obrotowego 
nie-

przeterminowane 
do 1 

miesiąca 

powyżej 
1 mies. 

do 3 
mies. 

powyżej 
3 mies. 

do 6 
mies. 

powyżej 6 
mies. do 1 

roku 

powyżej 
1 roku 

Razem na koniec 
roku obrotowego 

1. Wobec jednostek powiązanych                                  –                          –     
                     

–               –     
                     

–                     –     
                

–                            –     

a) z tytułu dostaw i usług, w tym:                        –     
                     

–               –     
                     

–                     –     
                

–                            –     

–  do 12 miesięcy   
 

  
 

  
 

                         –     

–  powyżej 12 miesięcy   
 

  
 

  
 

                         –     

b) pozostałe   
 

  
 

  
 

                         –     

2. Wobec pozostałych jednostek                 1 527 532,15       1 537 333,94   
                     

–               –     
                     

–                     –     
                

–           1 537 333,94   

a) kredyty i pożyczki                    888 000,00          888 000,00     
 

  
 

           888 000,00   

b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 
  

  
 

  
 

                         –     

c) inne zobowiązania finansowe 
  

  
 

  
 

                         –     

d) z tytułu dostaw i usług                    455 977,95          412 405,96   
                     

–               –     
                     

–                     –     
                

–              412 405,96   

–  do 12 miesięcy                    455 977,95          412 405,96     
 

  
 

           412 405,96   

–  powyżej 12 miesięcy 
  

  
 

  
 

                         –     

e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw 
  

  
 

  
 

                         –     

f) zobowiązania wekslowe 
  

  
 

  
 

                         –     

g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ.                      56 596,19            67 066,04     
 

  
 

             67 066,04   

h) z tytułu wynagrodzeń                      60 689,43            71 296,80     
 

  
 

             71 296,80   

i) inne                       66 268,58            98 565,14     
 

  
 

             98 565,14   

Razem                 1 527 532,15       1 537 333,94   
                     

–               –     
                     

–                     –     
                

–           1 537 333,94   

 
 
Nota 25     

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki      

Rodzaj zabezpieczenia 
Rodzaj zobowiązania 

(kredyt, pożyczka) 
Kwota zabezpieczenia 

–  hipoteka  kredyt                    4 800 000,00   

–  zastaw towarów     

–  zastaw rzeczowych aktywów trwałych     

–  z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie 
trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd 

    

–  inne     

Razem                                  –                       4 800 000,00   
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Nota 26       

Zobowiązania warunkowe       

  Kwota 

1. Gwarancje                              –     

2. Poręczenia (także wekslowe)                              –     

3. Kaucje i wadia                              –     

4. Zobowiązania z tytułu ...                              –     

5. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na 
drogę spornego postępowania i podatki 

                             –     

6. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów                              –     

7. Pozostałe zobowiązania warunkowe                              –     

Razem                              –     

 
Nota 27       
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania 
prawa własności budynków i budowli      

Wyszczególnienie 2010 2011 

      

      

Razem:                              –                                  –     

 
Nota 28     

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych  

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2010 2011 
 

Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy     
 

Odsetki od udzielony pożyczek     
 

Odsetki od kredytów                117 619,58                    83 632,25   
 

Otrzymane i zarachowane dywidendy     
 

Zapłacone i zarachowane dywidendy     
 

Pozostałe odsetki                           3,97                  163 100,76   
 

Razem odsetki                117 623,55                  246 733,01   
 

      
 

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania 0 0 
 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

                             –                                  –     
 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                              –                    177 114,71   
 

Pozostałe rezerwy                              –                                  –     
 

Razem                              –                    177 114,71   
 

Zmiana stanu                –177 114,71   
 

      
 

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów 0 0 
 

Ogółem zapasy             2 074 848,65               2 762 535,64   
 

Koszty zakupu     
 

Aktualizacja wyceny zapasów                              –                                  –     
 

Razem             2 074 848,65               2 762 535,64   
 

Zmiana stanu                200 525,35                –687 686,99   
 

      
 

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności  0 0 
 

Należności długoterminowe                               –                                  –     
 Należności krótkoterminowe od jednostek 

powiązanych 
                             –       

 
Należności krótkoterminowe od pozostałych 

jednostek 
            1 187 896,31               1 154 587,68   

 
Razem należności brutto             1 187 896,31               1 154 587,68   

 
Odpisy aktualizujące wartość należności     

 
Razem należności netto             1 187 896,31               1 154 587,68   

 
Zmiana stanu należności                 497 865,39                    33 308,63   

 



   

 

Dokument Informacyjny PlastPack Company S.A.   
131 

 

      
 

Pozycja  A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek 

0 0 
 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek 
powiązanych 

                             –                                  –     
 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych 
jednostek 

            1 527 532,15               1 537 333,94   
 

Fundusze specjalne                  31 284,86                      8 810,96   
 

Razem zobowiązania, w tym:             1 558 817,01               1 546 144,90   
 Zobowiązania z tytułu zakupu wartości 

niematerialnych i prawnych i środków trwałych 
    

 
Zobowiązania z tytułu zakupu  inwestycji w 

nieruchomości i wartości niematerialne i prawne 
    

 
Inne zobowiązania z tytułu działalności 

inwestycyjnej 
    

 
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej                              –                                  –     

 
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych     

 Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na 
rzecz właścicieli 

    
 

Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, 
z tytułu podziału zysku  

    
 

Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów 
wartościowych 

                             –                                  –     
 

Inne zobowiązania finansowe     
 

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego                109 451,18                  180 926,27   
 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                888 000,00                  888 000,00   
 

Razem zobowiązania z działalności finansowej                997 451,18               1 068 926,27   
 

Zobowiązania z działalności operacyjnej                561 365,83                  477 218,63   
 

Zmiana stanu zobowiązań                    84 147,20   
 

      
 

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

0 0 
 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     2 576,77                      2 154,82   
 

Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe                  30 148,57                    12 764,18   
 

Razem                  32 725,34                    14 919,00   
 

1. Zmiana stanu                     –977,49                    17 806,34   
 

Ujemna wartość firmy                  68 333,29                    65 322,61   
 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

(pasywa) 
            1 749 527,54               1 373 072,92   

 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

(pasywa) 
               383 804,43                  383 454,62   

 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

przychodów 
                             –                                  –     

 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

przychodów 
                             –                                  –     

 
Razem             2 201 665,26               1 821 850,15   

 
2.Zmiana stanu                –379 815,11   

 Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
(1+2) 

                    –977,49                –362 008,77   
 

      
 

Pozycja A. II. 10. Inne korekty 0 0 
 

Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami 
losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus) 

    
 

Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące 
wartość składników aktywów trwałych oraz 
krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub 
minus) 

                             –                                  –     
 

Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek 
(minus) 

    
 

Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)     
 Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, 

które nie dały efektu gospodarczego 
    

 
Pozostałe     

 



   

 

Dokument Informacyjny PlastPack Company S.A.   
132 

 

Razem                              –                                  –     
 

Zmiana stanu                              –       
 

      
 

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych  0 0 
 

Środki pieniężne w kasie                     6 978,54                      6 119,54   
 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych                261 033,24                  843 346,87   
 

Lokaty bankowe do 3 miesięcy                  712 959,50   
 

Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym     
 

–  czeki,     
 

–  weksle,     
 

–  inne     
 Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków 

pieniężnych 
               268 011,78               1 562 425,91   

 
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów 
środków pieniężnych 

               –96 829,07               1 294 414,13   
 

Wycena bilansowa środków pieniężnych                268 011,78               1 562 425,91   
 Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych 
    

 
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości 
dysponowania 

    
 

 
Nota 29     

 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają  konsolidacji)     

  Opis szczegółowy Kwota 

1. Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia                                –     

2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu     

3. Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych     

4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych 
składników aktywów trwałych     

5. Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych     

6. Przychody uzyskane ze wspólnego  przedsięwzięcia     

7. Koszty związane  ze wspólnym  przedsięwzięciem     

8. Zobowiązania warunkowe dotyczące  wspólnego przedsięwzięcia     

9. Zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia     

 
Nota 30       
Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym       

Opis Nazwa spółki Kwota 

    - 

      

 
Nota 31     

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych     

  

Przeciętna liczba 
zatrudnionych w 
roku obrotowym 

Przeciętna liczba 
zatrudnionych w 

roku 
poprzedzającym 

Ogółem, z tego: 
                                    

46,00   
                                         

55,00   

–  pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych) 
                                    

11,00   
                                         

18,00   

–  pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych) 
                                    

35,00   
                                         

36,00   

–  uczniowie     

–  osoby wykonujące pracę nakładczą     

–  osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 
  

                                           
1,00   
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Nota 32   
Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych 
spółek kapitałowych 

  2011 

Wynagrodzenie Zarządu 0,00 

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej   

 
 

Nota 33       
Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów  
nadzorczych spółek kapitałowych     

Pożyczki i zaliczki Organy nadzorcze Zarząd 

Stan na początek roku                              –                                  –     

–  udzielone                              –                                  –     

–  spłacone                              –                                  –     

Stan na koniec roku                              –                                  –     

 
Nota 34   

Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do 
drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w 
organach nadzorczych jednostki lub Spółek,  w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami 

Opis Kwota 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2011  

 
 

 
VIKI PLAST SPÓŁKA AKCYJNA 

 
 
 

Sprawozdanie za rok 2011, opracowano na podstawie zamkniętego bilansu   
roku 2011 i  przedstawia się ono następująco: 
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1.    Władze Spółki 
 
1.1.  Zarząd 
 
         Do dnia 31.12.2011 roku  Zarząd Spółki funkcjonował w składzie: 
 
 1. Władysław Aleksander Kraska                jako Prezes Zarządu 
 

 
2. Opis działalności gospodarczej  
 
2.1  Kluczowe informacje o produktach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym 
 
Tab. 1 – Sprzedaż wartościowa w tys. PLN z podziałem na grupy  

Sprzedaż wartościowa w tys. PLN i % 
2011   

w PLN 
2011 

% 

Towary  341 3% 

Wyroby 9 637 91% 

Usługi 544 5% 

Materiałów 58 1% 

Razem 10 580 100% 

 
Tab. 2 –  Struktura sprzedaży w poszczególnych oddziałach 

Struktura wartościowa w tys. PLN % 
(Nr lub nazwa oddziału) 

2011 
W PLN 

2011 
% 

Oddział  10 580 100 

Razem 10 580  100% 

 
Grupą asortymentową, która miała największy wpływ na wypracowane wyniki finansowe 
(przyjmując jako kryterium wielkość wypracowanej marży) była sprzedaż wyrobów. 
 
2.2  Rynki zbytu 
 
W 2011 roku podstawowym rynkiem zbytu dla firmy pozostawał rynek zagraniczny. 
 
Tab.3 – Terytorialna struktura sprzedaży 

Struktura sprzedaży   Wartościowo w tys. PLN         Struktura w % 

Terytorialna 2011 2011 

Kraj 3 571 34% 

Eksport 7 009 66% 

Razem 10 580 100% 

 
Główni odbiorcy to: 
LLC „KCHV LOGIST ‘’- ROSJA 
S.C. LA FANTANA SRL. - RUMUNIA 
S.C.CUMPANA 1993 SRL - RUMUNIA 
OASIS EAST SP.Z O.O. 
HODMETER – FRANCJA 
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2.3 Rynki zaopatrzenia w materiały i usługi 
 
Główni dostawcy to: 
SABIC SALES EUROPE BV 
A.SCHULMAN POLSKA SP.Z O.O. 
NASKO SP.Z O.O. 
WERNER KENKEL SP.Z O.O 
DRUKARNIA A-Z COLOR ANDRZEJ ZECER 
           
3. Inwestycje 
 
3.1 Inwestycje w rzeczowy majątek trwały oraz w wartości niematerialne i prawne 
 

Nakłady inwestycyjne (w tys. zł)      

Wyszczególnienie 2011 

Grunty 0 

Budynki i budowle 126 

Maszyny i urządzenia techniczne 22 

Środki transportowe 187 

Pozostałe środki trwałe 0 

Nakłady na środki trwałe   335 

Wartości niematerialne i prawne 2 

Razem nakłady inwestycyjne 337 

 
 

Źródła finansowania inwestycji Tysięcy złotych 

Amortyzacja 1 269 

Kredyt inwestycyjny preferencyjny  

Razem 1 269 

 
4. Charakterystyka Aktywów i Pasywów Spółki 
 
Suma bilansowa na koniec 2011 roku wynosiła 15 659 tys. PLN.  
 
4.1 Aktywa 
Majątek trwały 10 273 tys. PLN. 
 
4.2 Pasywa  
 
Kapitał własny Spółki wynosi 11 781 tys. PLN, a łączne zobowiązania wynoszą 3 878 tys. PLN. 
 
5. Charakterystyka wyników finansowych 
 
Najważniejsze pozycje Rachunku Wyników  
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Wyszczególnienie 2011 (w tys. zł) 

Przychody netto ze sprzedaży 10 580 

Wynik na działalności operacyjnej 2 648 

Wynik netto 1 961 

Amortyzacja 1 269 

Wynik operacyjny + Amortyzacja 3 917 

Wynik netto + Amortyzacja 3 230 

 
6. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek z uwzględnieniem  
      terminów ich wymagalności oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach. 

Kredyt inwestycyjny nr.2610895WA31050700 z dn.31-05-2007 r. na kwotę    
      4 000 tys. zł.. Stan zadłużenia na 31-12-2011 r. wynosi 1 040 tys. zł. 

Zabezpieczenie kredytu :  

 Weksel in blanco 

 Hipotek zwykła na kwotę 4 000 tys. zł. 

 Hipoteka kaucyjna na kwotę 800 tys. zł. 
 
Skarżysko-Kamienna , dnia 26 marca 2012 r. 
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OPINIA 

 NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
 

Dla 

 Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Wspólników  

VIKI PLAST S.A. 

 

Przeprowadziłam badanie załączonego sprawozdania finansowego firmy VIKI PLAST S.A. z siedzibą 
w 26-111 Skarżysko Kamienna, ul. I. Mościckiego 24, na które składa się: 
 
1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
 
2/ bilans sporządzony na dzień 2011-12-31 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się 
sumą  

15 659 179,46 zł 
3/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 2011-01-03 roku do 2011-12-31 roku wykazujący 
zysk netto w wysokości 

1 960 660,72 zł 
 

4/ zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 2011-01-03 roku do 
2011-12-31 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę  
 

1 960 660,72 zł 
 

5/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 2011-01-03 roku do 2011-12-31 roku 
wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę  
 

1 294 414,13 zł 
6/ dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik VIKI PLAST S.A.  
Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej 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 Nr 152, poz. 1223, z późn. 
zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”. 
 
Moim 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 VIKI PLAST S.A. oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę 
jego sporządzenia. 
 
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłam stosownie do postanowień: 
1/ rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 
2/ krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
w Polsce, 
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3/ statutu Spółki. 
 
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałam i przeprowadziłam 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. 
Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. 
 
Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: 
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
VIKI PLAST S.A. na dzień 2011-12-31 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 
2011-01-03  roku do 2011-12-31 roku, 

 
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości 
oraz na podstawie prawidłowo sporządzonych ksiąg rachunkowych, 
 
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa 
i postanowieniami statutu jednostki. 
 
 
Sprawozdanie z działalności VIKI PLAST S.A. 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. 
 
 

 
Lublin, 2 kwiecień 2012 r.  
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Raport  
niezależnego biegłego rewidenta  

z badania sprawozdania finansowego 
 
 

za okres od 2011-01-03 r. do 2011-12-31 r. 
 
 
 

VIKI PLAST S.A. 
26-111 Skarżysko Kamienna, ul. I. Mościckiego 24 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Dokument Informacyjny PlastPack Company S.A.   
141 

 

Spis treści 

Dział I.  INFORMACJA OGÓLNA RAPORTU ....................................................................... 143 

1. Dane identyfikujące badaną jednostkę .................................................................................................................... 143 

2. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie 
sprawozdania finansowego jednostki .......................................................................................................................... 144 

Dział II.  INFORMACJA O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIKACH 

DZIAŁALNOŚCI ............................................................................................................. 145 

I. AKTYWA BILANSU ..................................................................................................... 145 

II. PASYWA BILANSU .................................................................................................... 145 

III.  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT .................................................................................... 146 

1.Zysk z działalności gospodarczej i jego rozliczenie .................................................................................................... 146 

2. Wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą za lata 2009-2011 ................................................................ 146 

Wskaźniki rentowności 146 
Wskaźniki płynności finansowej 147 
Wskaźniki efektywności wykorzystania majątku 147 
Wskaźniki struktury finansowania 148 
Wskaźniki oceniające relacje udziałów i akcji 148 

3. Informacja szczegółowa o przebiegu i wynikach badania sprawozdania finansowego ........................................... 149 

4. Informacje o niektórych istotnych pozycjach sprawozdania .................................................................................... 151 

4.1.  Informacje ogólne o sprawozdaniu finansowym .................................................................................................. 151 

DZIAŁ III.  OMÓWIENIE ISTOTNIEJSZYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .............. 151 

AKTYWA BILANSU ........................................................................................................ 151 

A.        Aktywa trwałe.................................................................................................................................................... 151 

A.I.  Wartości niematerialne i prawne ..................................................................................................................... 151 

A.II.  Rzeczowe aktywa trwałe .................................................................................................................................. 152 

A.V.    Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe .................................................................................................. 153 

B.        Aktywa obrotowe ............................................................................................... 153 

B.I.  Zapasy ............................................................................................................................................................... 153 

B.II.   Należności krótkoterminowe ............................................................................................................................ 154 

B.III.  Inwestycje krótkoterminowe ............................................................................................................................ 155 

B.IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ................................................................................................. 155 

PASYWA BILANSU ........................................................................................................ 155 

A.       Kapitał (fundusz) własny ...................................................................................... 155 

A.I.  Kapitał (fundusz) podstawowy ......................................................................................................................... 156 

A.IV.  Kapitał zapasowy .............................................................................................................................................. 156 

A.VIII.  Zysk (strata) netto ............................................................................................................................................. 156 

B.       Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ................................................................ 156 

B.I.  Rezerwy na zobowiązania ................................................................................................................................. 156 

B.II.  Zobowiązania długoterminowe ........................................................................................................................ 156 



   

 

Dokument Informacyjny PlastPack Company S.A.   
142 

 

B.III.  Zobowiązania krótkoterminowe ....................................................................................................................... 157 

B.IV.  Rozliczenia międzyokresowe ............................................................................................................................. 158 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ......................................................................................... 158 

1. Koszty działalności operacyjnej .......................................................................................................................... 159 

2. Koszty w układzie rodzajowym .......................................................................................................................... 159 

3. Pozostałe koszty operacyjne .............................................................................................................................. 159 

4. Koszty finansowe ............................................................................................................................................... 160 

5. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi ............................................................................................... 160 

6. Pozostałe przychody operacyjne ........................................................................................................................ 160 

7. Przychody finansowe ......................................................................................................................................... 160 

8. Zysk z działalności gospodarczej i jego rozliczenie ............................................................................................. 161 

9. Zobowiązania warunkowe ................................................................................................................................. 162 

10. Zdarzenia po dacie bilansu ................................................................................................................................ 162 

Dział IV. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FIN. ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ........ 162 

Dział V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM .................................... 162 

Dział VI. RACHUNEK  PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ............................................................ 162 

Dział VII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ..................................................... 162 

Zagrożenie dla kontynuacji działalności. ...................................................................................................................... 163 

Przypadki wskazujące na naruszenie prawa. ............................................................................................................... 163 

Dział VIII. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ............................................................ 163 

Dział IX. UWAGI KOŃCOWE ........................................................................................... 163 

  



   

 

Dokument Informacyjny PlastPack Company S.A.   
143 

 

RAPORT 

 
uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego  

za rok obrotowy kończący się 2011-12-31. 
 
Dział I.  INFORMACJA OGÓLNA RAPORTU  
 

1.1 1. Dane identyfikujące badaną jednostkę 
 
1.1. Nazwa badanej jednostki i jej siedziba: 

VIKI PLAST S.A.,  26-111 Skarżysko Kamienna, ul. I. Mościckiego 24 
 

1.2. Kierownik jednostki (skład zarządu) i zmiany, jakie nastąpiły w tym zakresie w badanym roku 
obrotowym oraz do dnia zakończenia badania. 
Władysław Aleksander Kraska  – Prezes Zarządu  

  
1.3. Podstawa prawna działania: Statut Spółki Akcyjnej VIKI PLAST S.A. sporządzony w formie aktu 

Notarialnego przez Magdalenę Korbowicz – Notariusza Repertorium A Nr 11838/2010  w dniu 
09-12-2010 r. Spółka powstała z przekształcenia VIKI PLAST Władysław Kraska Spółka Jawna na 
podstawie Uchwały Wspólników w sprawie przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną. 

1.3.1. Organ rejestrowy Krajowy Rejestr Sądowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

Data wpisu: 03-01-2011 
Nr rejestru: 374993 

1.3.2. Rejestracja podatkowa: 
NIP  663-179-78-96 

1.3.3. Rejestracja statystyczna: 
REGON 2601060607  

 
1.4. Przedmiot działalności  
1.4.1. Zarejestrowanej obejmuje 25 pozycji zakwalifikowanych do poszczególnych grup według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności PKD. 
Wykaz zawiera między innymi produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych, która jest głównym 
rodzajem działalności rzeczywiście wykonywanej. 

  
1.5. Łączna wartość kapitałów na 2011-12-31 r. wynosi    11 781 143,43 zł 
1.5.1. Kapitał podstawowy wynosi 5 810 373,00 zł 
 i dzieli się na 11 620 746 akcji o wartości 0,50 zł  każda. 
1.5.2. Kapitał zapasowy 4 010 109,71 zł 
1.5.3. Kapitał rezerwowy 0,00 zł 
 
1.6. Właściciele kapitału i zmiana struktury własności jakie nastąpiły 

w badanym roku obrotowym oraz do dnia zakończenia badania  
 *osoby fizyczne będące polskimi rezydentami 0,00086%  

*spółka prawa krajowego 99,9914% 
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1.7. Informacja o jednostkach powiązanych na dzień 31-12-2011 
              W badanym roku nie wystąpiły operacje gospodarcze z jednostkami powiązanymi. 
 
1.8. Bilans sporządzono na dzień  2011-12-31 r. 
 
1.9. Okres objęty sprawozdaniem finansowym od 2011-01-03 r. do 2011-12-31 r. 
 
1.10. Bilans zamyka się sumą aktywów i pasywów w kwocie 15 659 179,46 zł 
 
1.11. Wynik brutto na działalności gospodarczej zamyka się zyskiem 

w wysokości 2 549 307,72 zł 
 
1.12. Wynik netto z całokształtu działalności - zysk w wysokości 1 960 660,72 zł 
 
1.13. Badana jednostka udostępniła żądane przez biegłego rewidenta dane, a także wgląd do wszelkiej 

dokumentacji i urządzeń księgowych. Jednostka udzieliła żądanych informacji, wyjaśnień 
i oświadczeń. 

 
1.14. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający badanie to jest za 2010 r. 

Badana jednostka powstała z przekształcenia Spółki Jawnej w Spółkę Akcyjną w dniu 03-01-
2011roku. Okres od 03-01-2011 r. do 31-12-2011 r. jest jej pierwszym rokiem działalności jako 
spółki akcyjnej.  
Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Jednostki Spółki przekształcanej zamknięcie ksiąg 
rachunkowych na 31-12-2010 r. jest równoznaczne z zamknięciem ksiąg na dzień przekształcenia. 
Otwarcie ksiąg w Spółce akcyjnej nastąpiło na podstawie zamknięcia ksiąg w spółce jawnej. 
Sprawozdanie finansowe na 31-12-2010 r. Spółki jawnej było badane przez biegłego rewidenta, 
zatwierdzone przez właścicieli i złożone do właściwego Urzędu Skarbowego oraz KRS. 
Sprawozdanie za rok poprzedzający badanie zamyka się po stronie 
aktywów i pasywów sumą     14 730 416,16 zł 
oraz wynikiem finansowym - zyskiem brutto w kwocie 1 232 214,59 zł 

 
 
 

1.2 2. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego 
w jego imieniu badanie sprawozdania finansowego jednostki 

 
2.1. Nazwa, adres siedziby: 

SALDO PLUS Sp. z o.o. 20-008 Lublin, ul. Jana Hempla 5 
2.2. Numer rejestracyjny podmiotu uprawnionego;    

25160 wpis z dnia 04-07-2001r. Krajowy rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy Lublin –Wschód 
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
1821 wpis z dnia 08-09-1998 r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych, prowadzoną przez Krajową radę Biegłych Rewidentów w Warszawie. 
NIP 7122397019 
REGON 430982740 

2.3. Imię i nazwisko i numer ewidencyjny kluczowego biegłego rewidenta: Danuta Łoś, nr w rejestrze 
9554, 
 

2.4. Organ, który wybrał do badania podmiot uprawniony:  Rada Nadzorcza   
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2.6. Deklaracja niezależności.    
Niniejszym oświadczamy, że zarówno podmiot uprawniony to jest: SALDO PLUS Sp. z o.o., 
z którym jednostka zawarła umowę o badanie sprawozdania finansowego, jak i 
przeprowadzający z jego ramienia biegły rewident Danuta Łoś są niezależni od badanej jednostki 
w rozumieniu art. 56 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym (Dz. U. Nr 77 poz. 649 z 2009 r.). 

 
2.7. Oświadczenia jednostki badanej i dostępność danych.    

Stwierdza się, że nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania, zaś kierownik jednostki złożył 
wszystkie żądane przez biegłego rewidenta oświadczenia, wyjaśnienia i informacje. 

 
 
Dział II.  INFORMACJA O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIKACH 

DZIAŁALNOŚCI 
 

Pozycja bilansu 31-12-2010 31-12-2011 

Aktywa trwałe, w tym: 11 169 510,85 10 273 275,33 

 Środki trwałe 11 143 052,54 10 063 336,52 

 Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe, w tym: 3 560 905,31 5 385 904,13 

 Zapasy 2 074 848,65 2 762 535,64 

 Należności z tyt. dostaw i usług 1 077 980,50 964 324,53 

 Inwestycje Krótkoterminowe 268 011,78 1 562 425,91 

Kapitały własne 9 820 482,71 11 781 143,43 

Rezerwy 0,00 177 114,71 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 558 817,01 1 546 144,90 

 Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 455 977,95 412 405,96 

 Kredyty i pożyczki 888 000,00 888 000,00 

SUMA BILANSOWA 14 730 416,16 15 659 179,46 

 
I. AKTYWA BILANSU 
 

1. Wartość majątku ogółem jednostki wzrosła z 14 730 416,16 zł do 15 659 179,46 zł, co powoduje 
jego zwiększenie o 6,31% w stosunku do roku poprzedniego. Aktywa trwałe uległy istotnemu 
zmniejszeniu o 896 235,52  zł, co stanowi spadek aktywów trwałych o -8,02%. Spadek wynika 
z naliczonej amortyzacji za rok 2011. 
 
Aktywa obrotowe wzrosły o wartość 1 824 998,82 zł, co stanowi 51,25 % w stosunku do roku 
poprzedniego. Zwiększeniu uległy zapasy o 687 686,99 zł. Wzrosła też wartość inwestycji 
krótkoterminowych o 1 294 414,13 zł, zmniejszyły się należności krótkoterminowe  
o 139 717,91 zł. 

 
 
II. PASYWA BILANSU 
 

Data zawarcia umowy o badanie: 2011-12-03 
2.5. Okres przeprowadzania badania w siedzibie jednostki od 23-03-2012 do 01-04-2012 r.  
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1. W 2011 r. wzrosły źródła finansowania o 928 763,30 zł, co stanowi 6,31 % w stosunku do 
wielkości roku poprzedniego. Własne źródła finansowania w trakcie roku obrotowego wzrosły 
o kwotę 1 960 660,72 zł, tj. o 19,97 % w stosunku do roku poprzedniego, wzrost źródeł 
finansowania własnego wynika m.in. z osiągniętego zysku netto w kwocie 1 960 660,72 zł.  
Obce źródła finansowania zmalały o kwotę 1 031 897,42 zł tj. o -21,02 %.  
Na powyższy stan wpływ miały: 
„Zobowiązania długoterminowe”, które w ciągu roku obrotowego zmniejszyły się o kwotę  
-816 524,91, tj. o 71,04 %, 
„Zobowiązania krótkoterminowe” zmniejszyły się o wartość -12 672,11 zł, czyli o 0,81 %. 

 
 
III.  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 
1. Zysk z działalności gospodarczej i jego rozliczenie 
 

 31-12-2010 31-12-2011 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 

9 103 529,83 11 186 552,66 

Koszty działalności operacyjnej 8 041 176,89 8 671 954,32 

Zysk/strata ze sprzedaży 1 062 352,94 2 514 598,34 

Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 370 906,81 2 647 906,80 

Zysk/strata z działalności gospodarczej 1 232 214,59 2 549 307,72 

Zysk/strata brutto 1 232 214,59 2 549 307,72 

Zysk/strata netto 1 232 214,59 1 960 660,72 

 
 

1.3 2. Wskaźniki charakteryzujące działalność gospodarczą za lata 2009-2011  
Wskaźniki rentowności 
 

L.p. Nazwa wskaźnika Metoda obliczenia wskaźnika Odchylenia 

(1) - 2010 (2) - 2011 (2)-(1) 

1 
Wskaźnik 
rentowności 
majątku ogółem 

Wynik finansowy netto 
8,37 12,52 4,15 

Majątek ogółem 

2 
Wskaźnik 
rentowności 
kapitału własnego 

Wynik finansowy netto 
25,09 18,15 -6,94 

Kapitały własne 

3 
Wskaźnik 
rentowności 
sprzedaży netto 

Wynik finansowy netto 
13,54 17,53 3,99 Przychody ze sprzedaży produktów 

i towarów 

4 
Wskaźnik 
rentowności 
sprzedaży brutto 

Wynik ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

11,11 21,34 10,23 
Przychody ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

 
 
 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że wskaźniki rentowności za 2011 r. w stosunku do 2010 r. uległy 
poprawie. Wskaźnik rentowności majątku uległ podwyższeniu z 8,37 % do 12,52%. Wskaźniki rentowności 
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kapitału własnego uległy pogorszeniu o -6,94 pkt. procentowego. Natomiast wskaźnik rentowności 
sprzedaży brutto wzrósł z 11,11 % do 21,34 %, a wskaźnik rentowności sprzedaży netto zwiększył się o 
3,99 pkt. procentowego. W 2011 roku przychody netto ze sprzedaży uległy zwiększeniu o 22,88%, a 
koszty operacyjne uległy podwyższeniu o 7,84 %.  
 
Wskaźniki płynności finansowej 
 

L.p. Nazwa wskaźnika Metoda obliczenia wskaźnika Odchylenia 

2010 2011 (2)-(1) 

1 
Wskaźnik bieżącej 
płynności I 

Majątek obrotowy ogółem 
1,83 2,79 0,96 Zobowiązania bieżące 

(krótkoterminowe) 

2 
Wskaźnik szybkiej 
płynności II 

Maj. obrotowy - (zapasy + rozliczenia 
m/o czynne) 

0,75 1,35 0,60 
Zobowiązania bieżące 
(krótkoterminowe - pow. 12 m-cy) 

3 

Wskaźnik 
wypłacalności 
środkami 
pieniężnymi III 

Papiery wart. przeznaczone do obrotu 
+ środki pien. 

0,14 0,81 0,67 
Zobowiązania bieżące 
(krótkoterminowe - pow. 12 m-cy) 

 
Wskaźnik płynności finansowej uległ polepszeniu z 1,83 do 2,79 . Wskaźnik płynności szybkiej poprawił się 
z 0,75 do 1,35, natomiast wskaźnik wypłacalności wzrósł z 0,14 do 0,81.  
 
Wskaźniki efektywności wykorzystania majątku 
 

L.p. Nazwa wskaźnika Metoda obliczenia wskaźnika Odchylenia 

2010 2011 (2)-(1) 

1 

Wskaźnik 
przeciętnego czasu 
rozliczenia 
należności 

Przeciętne należności fakturowane x il. 
dni badanego okresu 

41,14 31,63 -9,51 
Przychody ze sprzedaży 

2 
Wskaźnik 
obrotowości 
należnościami 

Przychody ze sprzedaży 
8,87 11,54 2,67 

Przeciętny stan należności 

3 

Wskaźnik 
obrotowości 
zobowiązaniami w 
dniach 

Przeciętne zobowiązania z tyt. dostaw, 
robót i usług  
x il. dni badanego okresu 

20,00 19,65 -0,35 
Wart. sprzedanych towarów i 
materiałów + koszt wytworzenia sprzed. 
prod. 

4 
Szybkość obrotu 
zapasami w dniach 

Przeciętne zapasy x ilość dni badanego 
okresu 

91,00 109,46 18,46 Wart. sprzedanych towarów i 
materiałów + koszt wytworzenia sprzed. 
prod. 

5 
Wskaźnik cyklu 
obrotu zapasami 

365/ szybkość obrotu zapasami w dniach 4,01 3,33 -0,68 
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6 
Cykl finansowania w 
dniach 

Cykl zapasów + cykl należności - cykl 
zobowiązań handlowych 

112,14 121,44 9,30 

7 Wskaźnik. rotacji 
Obrót finansowy * liczba dni 

102,92 93,09 -9,83 
Przychód ze sprzedaży 

 
 

Polepszeniu uległ wskaźnik rotacji należności. Wskaźnik przeciętnego czasu rozliczania należności wynosi 
31,63 dni, gdy w roku ubiegłym wyniósł 41,14 dni.  
W nieco dłuższym okresie regulowano zobowiązania w 2011 r. Przeciętny cykl rozliczenia zobowiązań 
wyniósł 19,65 dni, gdy tymczasem rok wcześniej zobowiązania regulowano przeciętnie, co 20,00 dni. 
Zapasy odnawiane były przeciętnie, co 109,46 dni w 2011 r., natomiast w stosunku do roku 2010 uległy 
znacznemu wydłużeniu. 
Cykl finansowania kształtuje się na poziomie 121,44 dni, w stosunku do roku 2010 uległ wydłużeniu. Cykl 
finansowania w roku poprzednim to jest 2010 wynosił 112,14 dni.  

 
Wskaźniki struktury finansowania 
 

L.p. Nazwa wskaźnika Metoda obliczenia wskaźnika Odchylenia 

2010 2011 (2)-(1) 

1 
Wskaźnik ogólnego 
zadłużenia 

Zobowiązania ogółem 
18,39 13,13 -5,26 

Aktywa ogółem 

2 
Wskaźnik 
długoterminowego 
zadłużenia 

Zobowiązania długoterminowe 
11,70 4,33 -7,37 

Kapitały własne 

3 Pokrycie odsetek 
Zysk brutto + odsetki (EBIT) 

11,48 11,33 -0,15 
Odsetki 

4 
Pokrycie majątku 
trwałego kapitałem 
własnym 

Kapitał własny + rezerwy 

0,88 1,16 0,28 Majątek trwały (netto) 

Całość majątku 

5 
Wskaźnik struktury 
finansowania 

Kapitał własny + rezerwy + 
zobowiązania  długoterminowe 74,00% 78,00% 0,04 

Suma pasywów 

6 
Wskaźnik pokrycia 
zobowiązań nadwyżką 
finansową 

Zysk netto + amortyzacja 
0,93 1,57 0,64 

Zobowiązania ogółem 

 
 
Długoterminowe źródła finansowania pokrywają 78,00% % majątku jednostki. Finansowanie to 
ulega obniżeniu od 2010 r. 
 
 
 
 
 
 
Wskaźniki oceniające relacje udziałów i akcji 
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L.p. Nazwa wskaźnika Metoda obliczenia wskaźnika Odchylenia 

2010 2011 (2)-(1) 

1 
Wskaźnik kapitałów 
własnych na 1 akcję 

Kapitały własne 
1,69 1,01 -0,68 

ilość akcji 

2 
Aktywa netto na 
akcję 

Kapitał pracujący (majątek ob. netto) 
0,27 0,29 0,02 

ilość akcji 

3 
Kwota zysku na 1 
akcję 

Zysk netto 
0,21 0,17 -0,04 

ilość akcji 

4 
Wskaźnik udziału 
dywidendy w zysku 

dywidenda na 1 akcję 
1,17 0,00 -1,17 

zysk netto na 1 akcję 

 
3. Informacja szczegółowa o przebiegu i wynikach badania sprawozdania finansowego 

 
3.1. Ocena i opis stanu prawidłowości ksiąg rachunkowych i rachunkowości oraz zdolności do 

kontynuowania działalności gospodarczej 
 

3.1.1. Opis systemu rachunkowości: 
 

I. Ocena prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości 
 
1. Ustalono, że badana jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady 
rachunkowości w postaci: 
- zakładowego planu kont, zatwierdzonego do stosowania w jednostce przez Kierownika 
Jednostki, 
- wykazu stosowanych ksiąg rachunkowych, 
- wykazu stosowanych programów komputerowych, 
- sposobu ustalania wyniku finansowego jednostki. 
2. Księgi rachunkowe prowadzone były przy wykorzystaniu komputerowego systemu finansowo-
księgowego. Stosowany program spełnia wymogi określone w art. 13-18 ustawy o rachunkowości. 
3. Nie stwierdzono niezgodności zapisów operacji gospodarczych w dzienniku i na kontach księgi 
głównej z ustaleniami art. 14 i 15 ustawy o rachunkowości. 
4. Konta ksiąg pomocniczych, służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów kont księgi 
głównej, prowadzone były według zasad określonych w zakładowym planie kont i są zgodne z art. 
17 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 
5. Prawidłowość otwarcia ksiąg rachunkowych oraz kompletność i poprawność dokonanych 
zapisów, a także ich powiązania z dokumentami oraz sprawozdaniem finansowym nie budzą 
zastrzeżeń. 
6. Stwierdzono, że jednostka sporządzała na koniec każdego miesiąca zestawienie obrotów i sald 
kont księgi głównej, zawierające dane wymienione w art. 18 ust 1 w/w ustawy. 
7. Narastające od początku roku obroty zestawienia obrotów i sald są zgodne z narastającymi od 
początku roku obrotami dziennika. 
8. W trakcie badania prawidłowości udokumentowania operacji gospodarczych stwierdzono, że 
dowody księgowe spełniają wymogi określone w art. 21-23 ustawy o rachunkowości. 
9. Księgi rachunkowe prowadzone były zgodnie z wymogami określonymi w art. 24-25 ustawy 
o rachunkowości. 
10. Dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości, księgi rachunkowe, o których mowa w art. 10 
i 13 ustawy o rachunkowości oraz dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania 
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finansowe przechowywane są w sposób należyty i chronione przed niedozwolonymi zmianami, 
nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
11. Otwarcia ksiąg dokonano w sposób prawidłowy, z zachowaniem zasady ciągłości bilansowej. 
12. Jednostka nie dokonywała zmian zasad rachunkowości w trakcie roku obrotowego. 
 
3.1.2. II. Ocena inwentaryzacji 

 
Jednostka dokonała inwentaryzacji składników w obowiązującym terminie zgodnie z zasadami 
rachunkowości, a stwierdzone różnice inwentaryzacyjne rozliczono i ujęto w księgach roku. 

 
3.1.3. III. Ocena prawidłowości wyceny aktywów oraz pasywów 

 
Wyceny aktywów i pasywów dokonano zgodnie z postanowieniami art. 28 ustawy 
o rachunkowości. 

 
3.1.4. IV. Kompletność i prawidłowość ujęcia składników aktywów i pasywów 

 
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wynikają z ewidencji księgowej. 

 
3.1.5. V. Prawidłowość prezentacji danych w sprawozdawczości finansowej, w informacji 

dodatkowej oraz w sprawozdaniu zarządu 
 
Wykazane wartości w sprawozdaniu finansowym oraz w uzupełniającej informacji dodatkowej 
oraz w sprawozdaniu zarządu są wzajemnie ze sobą spójne i wykazane zostały w sposób 
wystarczający w istotnych aspektach. 

 
3.2. Badana jednostka złożyła oświadczenie, że będzie kontynuowała działalność gospodarczą, 

o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości. 
 
3.3. Zapasy magazynowe wycenia się: materiały podstawowe wg ceny nabycia, pozostałe materiały 

wg ceny zakupu, wyroby gotowe wg kosztu wytworzenia.  
 
3.4. Jednostka wyceny zapasów na koniec roku dokonała prawidłowo. 

 
Ewidencja magazynowa jednostki (ilościowo-wartościowa) jest powiązana z ewidencją 
syntetyczną systemu FK i zachodzi zgodność zapisów pomiędzy danymi w magazynie, a księgami 
rachunkowymi. Różnice inwentaryzacyjne z rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych 
wprowadzono do ksiąg i rozliczono.  

 
3.5. Ustalono, że zgodność sald analitycznych z saldami kont syntetycznych była zachowana w sposób 

poprawny. 
 
3.6. Przeksięgowania sald końcowych kont wynikowych dokonano na koniec okresu obrotowego 

z zachowaniem poprawności technicznej. Salda kont zespołu 4-go i 7-go przeniesiono na konto 
„Wynik Finansowy”. 

 
3.7. Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych na 2011 r. stanowiły dane zatwierdzonego bilansu za 

2010 r. Ciągłość bilansowa została zachowana. 
 
3.8. Księgi rachunkowe, dyskietki, dyski i inne nośniki zapisów, dokumenty źródłowe oraz pozostałe 
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urządzenia księgowe są przechowywane w siedzibie jednostki w taki sposób, aby osoby 
nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Wymogi określone w rozdziale 8 „Ochrona danych” 
ustawy o rachunkowości można uznać za spełnione. 

 
4. Informacje o niektórych istotnych pozycjach sprawozdania 

 
 

1.4 4.1.  Informacje ogólne o sprawozdaniu finansowym 
 
4.1.1. Roczne sprawozdanie finansowe na dzień 2011-12-31 r. obejmuje wyniki działalności za okres od 

2011-01-03 r. do 2011-12-31 r.  
Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariancie porównawczym zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do ustawy o rachunkowości. 

 
4.1.2. Badaniem objęto sprawozdanie finansowe, to jest: 

- informację dodatkową spełniającą wymogi określone przez art. 48 ust. 1 i art. 48 ust. 2 -vide 
załącznik Nr 1 ustawy o rachunkowości), 

- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią zgodnie z art. 45 ust. 3c 
ustawy o rachunkowości – vide art. 48b., 

- sprawozdanie z działalności jednostki wg art. 45 ust. 4 ustawy o rachunkowości, 
- zmiany w kapitale jednostki oraz ich zgodność z danymi wynikającymi z bilansu i rachunku 

wyników i strat zgodnie za art. 45 ust. 3c ustawy o rachunkowości. 
 
 

DZIAŁ III.  OMÓWIENIE ISTOTNIEJSZYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
 

AKTYWA BILANSU 
 
1. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji aktywów bilansu przedstawiono wg 

systematyki objętej ustawą o rachunkowości. 
 
2. W opisach pominięto pozycje bilansu, które wyrażają wartości zerowe tam, gdzie nie występują 

na początek i na koniec okresu obrotowego, a także nie wykazywały danych w księgach 
rachunkowych jednostki. 

 
 

A.I        Aktywa trwałe   
 

  10 273 275,33 zł 
 
 

1.5 A.I.  Wartości niematerialne i prawne  
 0,00 zł 

 
 Wartości te wynikają z następujących kont:  
 Konto  – „Wartości niematerialne i prawne” Dt  22 740,00 zł 
 Konto – „Umorzenie  Wartości niematerialnych i prawnych” Ct 22 740,00 zł 

             
 



   

 

Dokument Informacyjny PlastPack Company S.A.   
152 

 

A.II.  Rzeczowe aktywa trwałe  
 

  10 271 120,51 zł 
  

1. Środki trwałe brutto 14 947 996,55 zł 
- stan na początek roku obrotowego 14 764 978,27 zł 
- zwiększenie z tytułu zakupów i oddania inwestycji 183 018,28 zł 
- zmniejszenia z tytułu wycofania środków trwałych z eksploatacji 0,00 zł 
- stan na koniec okresu obrotowego 14 947 996,55 zł 

 
1.1. Umorzenie środków trwałych 

- stan na początek roku 3 608 063,89 zł 
- zwiększenia 0,00 zł 
- zmniejszenia z tyt. likwidacji środków trwałych 0,00 zł 
- umorzenia za rok objęty badaniem 1 268 573,93 zł 
- stan umorzenia na koniec okresu obrotowego 4 876 637,82 zł 

 
1.2. Wartość netto środków trwałych 10 071 358,73 zł 
 
1.3. W wyniku odpowiedniego sprawdzenia powiązań danych kont analitycznych z kontami 

syntetycznymi, tabelami amortyzacyjnymi i umorzeniowymi, oraz z dowodami źródłowymi ruchu 
środków trwałych w okresie badanym nie stwierdzono uchybień w tym zakresie, a dokonana 
wycena budzi zastrzeżenia zastrzeżeń. 

 
1.4. Amortyzacja została odniesiona w koszty wg właściwych stawek z zachowaniem przyjętych 

metod (liniowej oraz degresywnej). Zarachowano ją w ciężar konta ”408” w koszty w kwocie  
1 268 573,93 zł, w tym dotyczące wartości niematerialnych i prawnych 0,00 zł. 

 
1.5. Ostatnią inwentaryzację środków trwałych przeprowadzono wg stanu na 31-10-2010 r., którą 

objęto wszystkie środki trwałe. 
 
1.6. Jednostka dokonuje amortyzacji jednorazowo dla środków trwałych o wartości do 3 500 zł 

jednostkowej ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Pozostałe środki trwałe amortyzuje są 
zgodnie z tabelą stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od 
osób prawnych art. 16a – 16 m. Występuje ciągłość stosowania metod amortyzacji. 

 
1.7. Wyceny środków trwałych objętych inwentaryzacją dokonano zgodnie z ewidencją analityczną 

wg wartości brutto. Wyceny dla środków trwałych wprowadzonych na stan w okresie obrotowym 
dokonywano zgodnie z wartością nabycia (kosztem wytworzenia) z uwzględnieniem podatku VAT 
niepodlegającemu odliczeniu. 

 
1.8. Zakwalifikowania środków trwałych do odpowiedniego symbolu grupy rodzajowej dokonywano 

zgodnie z K.Ś.T. GUS. 
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2. Środki trwałe w budowie - poz. A.II.2 bilansu, kwota 199 761,78 zł 
 wynikają z następujących kont:  

- 081-4-3-1 SKODA OCTAVIA 74 827,64 zł 
- 081-4-3-2 KIA SPORTAGE 112 580,44 zł 
- 082-1-2    Znak towarowy MultiCup-dozownik kubków jednorazowych 10 019,70 zł 
- 082-1-5    Znak towarowy VP VIKI PLAST 1 167,00 zł 
- 082-1-6 Znak towarowy ServiceCup-pojemnik na zużyte kubki 

jednorazowe 
1 167,00 zł 

 Zdaniem biegłego zachowano zasadę „ostrożnej wyceny”, to jest art. 7 ust 1, art. 28 ust 1 ustawy 
o rachunkowości.  

 
 

A.V.    Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  
 
  2 154,82 zł 
 
1. Konto „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” 0,00 zł 
 
 W badanym roku jednostka nie tworzyła aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 154,82 zł 
 Saldo stanowią opłata urzędowa i opłata leasingowa do rozliczenia 

w koszty po roku 2012.  
 
 

B.        Aktywa obrotowe   
 
  5 385 904,13 zł 
 

B.I.  Zapasy  
  2 762 535,64 zł 
2. W skład zapasów badanego podmiotu wchodzą następujące wartości: 

- Materiały - poz. B.I.1 bilansu, kwota konta 300-319 „Materiały na 
składzie”, w tym: konto „Rozliczenie kosztów zakupu” 658 928,21 zł 

- Półprodukty i produkty w toku 279 817,19 zł 
- Produkty gotowe – poz. B.I.2 bilansu, kwota w tym: konto „Odchylenia 

od cen ewidencyjnych” produktów gotowych, kwota 1 797 006,31 zł 
- Towary 26 783,93 zł 
- Zaliczki na dostawy 0,00 zł 

 
2.1. Powiązania ewidencji kont analitycznych i syntetycznych są prawidłowe. Wartość zapasów ujęta 

w bilansie i ich wycena nastąpiła w sposób poprawny.  
Inwentaryzację poszczególnych grup zapasów przeprowadzono na podstawie zarządzenia 
kierownika jednostki, w terminach: od 19-12-2011 r. do 13-01-2012 r. według stanu na dzień  
31-12-2011 r. 

 
2.2. Biegły uczestniczył w inwentaryzacji wyrobów gotowych wg stanu na 31-12-2011 r. Biegły 

stwierdził prawidłowość działania komisji inwentaryzacyjnej oraz sposobu ustalania stanu 
faktycznego. 
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2.3. Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne zostały zweryfikowane przez Komisję Inwentaryzacyjną, 

a po zatwierdzeniu przez osoby uprawnione, zostały zarachowane na właściwe konta zgodnie 
z ZPK. 

 
 Według oceny biegłego jednostka wykazała poprawnie wartość zapasów. 
 
 

B.II.   Należności krótkoterminowe 
 
  1 048 178,40 zł 
  
1. Na stan należności od jednostek powiązanych – nie występują. 
2. Na stan należności od pozostałych jednostek składają się salda kont: 

- należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 m-cy  964 324,53 zł 
- należności z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 m-cy 0,00 zł 
- należności z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych 

i zdrowotnych oraz innych świadczeń 77 441,69 zł 
- inne należności  6 412,18 zł 
- dochodzone na drodze sądowej 0,00 zł 

 
 Na saldo konta należności z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty do 12 m-cy składają się 

należności w kwocie 1 070 733,81 zł pomniejszone o odpisy aktualizacyjne – konta    
”211” w kwocie 106 409,28 zł. 
Wykazane należności powstały w drugim półroczu badanego okresu, są w terminach płatności, 
realne ściągalne.  
Dokonane odpisy aktualizujące są wystarczające i zawierają wszystkie należności wątpliwe 
i przeterminowane. 
Należności w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniono poprawnie po kursie NBP. 

 
  Na salda z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 

składają się rozrachunki z tytułu: 

 Rozrachunki z tytułu podatku VAT                                                           38 907,72 zł 

 Nadwyżka zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy CIT-8               31 067,00 zł 

 Dopłata PFRON za listopad i grudzień                                                        7 466,97 zł 
 

Pozostałe rozrachunki dotyczą kont : 
231 - Rozrachunki z pracownikami                                                                            479,96 zł 
249 - Pozostałe rozrachunki                                                                                      5 932,22 zł 
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B.III.  Inwestycje krótkoterminowe  

 
  1 562 425,91 zł 
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 562 425,91 zł 

- w jednostkach powiązanych 0,00 zł 
- w pozostałych jednostek 0,00 zł 
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 562 425,91 zł 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 
 
 Aktywa finansowe potwierdzone są inwentaryzacją w kasie krajowych i zagranicznych środków 

płatniczych oraz środków zgromadzonych na bankowych rachunkach w kraju, w tym także lokaty 
środków na rachunkach w banku krajowym. Wycena zagranicznych środków finansowych 
nastąpiła wg kursu średniego NBP. 

  
 

B.IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 
  12 764,18 zł 
 
 W ramach powyższych rozliczeń jednostka rozliczyła koszty z tytułu ubezpieczeń majątkowych, 

prenumerat, utrzymania domeny, nadzór techniczny, programu gospodarki odpadami, licencji 
i nadzoru technicznego. 
Saldo stanowią wydatki do rozliczenia w koszty w 2012 roku. 

 
 
 

PASYWA BILANSU 
 
1.  Ocena rzetelności i poprawności pasywów wykazanych w bilansie 
 
1.1.  Stan i struktura pasywów. 
 
 Szczegółowe przedstawienie zmian w pasywach ujęto w załączonych tabelach do Raportu 

z badania sprawozdania finansowego. 
 
2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg 

systematyki objętej ustawą o rachunkowości. 
 

 W opisach pominięto pozycje bilansu, które wyrażają wartości zerowe tam, gdzie nie występują 
na początek i na koniec okresu obrotowego, a także nie wykazywały danych w księgach 
rachunkowych jednostki. 

   
  

A.       Kapitał (fundusz) własny  
 
  11 781 143,43 zł 
 
 Zaistniałe zmiany w kapitałach własnych w 2011 r. nie budzą zastrzeżeń. 
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A.I.  Kapitał (fundusz) podstawowy  
 

  5 810 373,00 zł 
   

 Kapitał podstawowy jest kapitałem akcyjnym, który tworzy;  
 * 1 000  akcji imiennych uprzywilejowanych serii A   
 * 11 619 746 akcji zwykłych serii B  
 
 Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że akcjonariuszowi do nich 

uprawnionemu  przysługuje prawo powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki oraz 
powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 
A.IV.  Kapitał zapasowy  

 
  4 010 109,71 zł 

 Kapitał zapasowy Spółki został utworzony z kapitału zapasowego Spółki Jawnej oraz 
wypracowanego zysku brutto Spółki Jawnej za 2010 rok. 

 
A.VIII.  Zysk (strata) netto  

 
  1 960 660,72 zł 

 Zysk netto ustalono jako nadwyżka osiągniętych przychodów nad poniesionymi kosztami ich 
uzyskania pomniejszonych o należny podatek dochodowy od osób prawnych. 

 
 

B.       Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   
 
  3 878 036,03 zł 
 

B.I.  Rezerwy na zobowiązania  
 
  177 114,71 zł 
1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, kwota 177 114,71 zł 

- Utworzona w badanym okresie .  
  
B.II.  Zobowiązania długoterminowe 
 
  332 926,27 zł 
1. wobec jednostek powiązanych – nie występują  

  
2. wobec jednostek pozostałych, składają się z sald : 332 926,27 zł 

- Kredyty i pożyczki  152 000,00 zł 
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 180 926,27 zł 

              
 Zobowiązania długoterminowe wynikają z zawartych umów, są zgodne z potwierdzeniami 

banków. 
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B.III.  Zobowiązania krótkoterminowe  
 
  1 546 144,90 zł 
III.1. Wobec powiązanych jednostek 0,00 zł 
III.2. Wobec pozostałych jednostek 1 537 333,94 zł 
III.3. Fundusze specjalne - wynikają z sald: konta 851-1 „ZFŚS” 8 810,96 zł 
 
2. Zobowiązania krótkoterminowe wynikają z następujących sald: 

- Kredyty i pożyczki 888 000,00 zł 
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 412 405,98 zł 
- Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 67 066,04 zł 
- Z tytułu wynagrodzeń 71 296,80 zł 
- inne 98 565,14 zł 

 
 Salda z tytułu dostaw i usług nie  budzą  wątpliwości  i większych zastrzeżeń. 
 
 Wartość kredytu bankowego jest zgodna z wyciągami bankowymi i potwierdzeniami salda. 

Odsetki naliczone do 2011-12-31r., zostały prawidłowo ujęte w pozostałych kosztach 
finansowych.  

 
2.1. Zobowiązania wobec budżetów z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 

społecznych innych świadczeń 67 066,04 zł 
 wynikają z następujących tytułów:  

- zaliczki na podatek od osób fizycznych (PIT-4) 11 537,00 zł 
- VAT 359,95 zł 
- składki ZUS za m-c grudzień  2011 r. 55 115,37 zł 

   
 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki ZUS uregulowano 

w terminie. 
    
2.1.1. Naliczony podatek- wieczyste użytkowanie gruntów zarachowano 

w ciężar kosztów ustalono w kwocie 4 718,55 zł 
 Przekazano do budżetu za okres obrotowy w kwocie 4 718,55 zł 
 
2.1.2. Rozliczenie z tytułu podatku VAT naliczonego i należnego ustalono na podstawie ewidencji kont 

analitycznych, rejestrów pomocniczych zakupu i sprzedaży oraz deklaracji VAT-7. Zgodność 
obliczenia podatku zarówno naliczonego jak i też należnego sprawdzono za miesiąc marzec-
wrzesień  2011 r. w oparciu o dowody źródłowe zakupu i sprzedaży, kont analitycznych rozliczeń 
oraz zapisów w rejestrach pomocniczych i danych ujętych w deklaracjach VAT-7. 

 
2.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych, oraz z umów zleceń i o dzieło 11 537,00 zł 
 Pobrane zaliczki na poczet podatku w roku obrotowym (PIT-4) 77 420,90 zł 
 Przekazano do Urzędu Skarbowego kwotę 65 883,90 zł 
 Kwota do uiszczenia po dacie bilansu 11 537,00 zł 
   
 Łączną wartość zobowiązań z tytułu w/w podatków uregulowano do dnia 20-02-2012 r. 

Terminowość wpłat podatków w trakcie roku była dotrzymana.  
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2.1.4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
   
 Sprawdzeniem objęto okres za m-c maj - lipiec 2011 r. oraz stan zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w 2011 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości. W jednostce nie  występuje 
obowiązek wnoszenia opłat PFRON z uwagi na zatrudnienie osób niepełnosprawnych powyżej 
wymaganego progu 6 % z ogólnej liczby zatrudnionych. 

 
  
2.1.5. Składki ZUS 55 115,37 zł 

- W tym: 

 Ubezpieczenia społeczne                                          37 960,81 zł 

 Ubezpieczenie zdrowotne                                         14 907,09 zł 

 FP i FGŚP                                                                    2 301,19 zł   
 
2.2. Inne zobowiązania krótkoterminowe, kwota 98 565,14 zł 

- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego  94 656,90 zł 
- Pozostałe zobowiązania z tytułu potrąceń pracownikom 3 908,24 zł 

 
3. Fundusze Specjalne   8 810,96 zł 
   

 Wykazana kwota salda tego funduszu na koncie „851-1” jest  prawidłowa i wynika 
z następujących ustaleń: 

 Stan na 2011-01-03 r. 31 284,86 zł 
 Zwiększenia  przekazane na rachunek bankowy                    0,04 zł 

- w tym: odpis podstawowy 0,00 zł  
 Wykorzystanie ZFŚS                                                                             22 474,00 zł 
 Stan ZFŚS na 2011-12-31 r. 8 810,96 zł 
   
 Wykorzystanie środków funduszu socjalnego nie budzi zastrzeżeń. 

 
 

B.IV.  Rozliczenia międzyokresowe  
 

  1 821 850,15 zł 
-  Ujemna wartość firmy 65 322,61 zł 
- Inne rozliczenia międzyokresowe- otrzymane dotacje 1 749 527,54 zł 
 Ustalone poprawnie.  

            
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
 

 31-12-2010 31-12-2011 

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów  i materiałów 9 103 529,83 11 186 552,66 

Koszty działalności operacyjnej 8 041 176,89 8 671 954,32 

Zysk/strata ze sprzedaży 1 062 352,94 2 514 598,34 

Zysk/strata z działalności operacyjnej 1 370 906,81 2 647 906,80 

Zysk/strata z działalności gospodarczej 1 232 214,59 2 549 307,72 

Zysk/strata brutto 1 232 214,59 2 549 307,72 

Zysk/strata netto 1 232 214,59 1 960 660,72 
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1. Koszty działalności operacyjnej  
 

  8 671 954,32 zł 
   

 W skład kosztów działalności operacyjnej wchodzą  
- wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia) 

ewidencjonowanych w ramach kont zespołu „5” 8 394 056,92 zł 
- konto 736  kwota 277 897,43 zł 

 
2.  Koszty w układzie rodzajowym  

 
2.1. Na koszty te składają się następujące pozycje kosztów rodzajowych 

- konto - „Amortyzacja” 1 268 573,93 zł 
- konto - „Zużycie materiałów i energii” 4 654 847,69 zł 
- konto - „Usługi obce” 1 023 730,36 zł 
- konto - „Wynagrodzenia” 1 130 918,37 zł 
- konto  - „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 211 276,60 zł 
- konto  - „Podatki i opłaty” 26 809,77 zł 
- konto  - „Pozostałe koszty rodzajowe” 77 900,17 zł 

 
2.2. Badaniem kompletnym objęto następujące konta kosztów: 

- amortyzacja; 
- naliczenie składek ZUS + FP + FGŚP obciążające koszty; 
- naliczenie ZFŚS; 
  
 Badaniem wyrywkowym objęto: 

- koszty usług remontowych; 
- koszty usług obcych; 
- koszty podróży służbowych; 
- opłaty skarbowe, podatek od czynności cywilno – prawnych; 
- opłaty za korzystanie ze środowiska; 
- ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej; 
  

2.3. Sprawdzono poprawność rocznego rozliczenia tzw. „kręgu kosztów”. W badanym zakresie  nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 
 
 

3.  Pozostałe koszty operacyjne  
 
  317 054,03 zł 

   
 Na poniesione koszty składały się następujące pozycje:  

- odpisane należności 119 696,50 zł 
- utworzona rezerwa na świadczenia emerytalne                  177 114,71 zł 
- koszty egzekucji zobowiązań                                                       11 805,48 zł 
- zapłacone kary i odszkodowania 668,55 zł 
- pozostałe 7 768,79 zł 
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 W badanych transakcjach oraz dowodach finansowych (metoda wyrywkowa) nie  ujawniono 

nieprawidłowości. 
 
 

4. Koszty finansowe  
 
  246 733,01 zł 

   
 Na zarachowane koszty składają się :  

- odsetki od kredytu 83 632,25 zł 
- odsetki dla jednostek pozostałych        163 100,76 zł 
   

 Badane wyrywkowo operacje nie ujawniły nieprawidłowości. 
 
 

5. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi  
 
  11 186 552,66 zł 

5.1. Sprzedaż w kwocie jw. dotyczy sprzedaży wyrobów zgromadzona na 
kontach „701” do „708” 10 180 560,48 zł 

5.2. Zmiana stanu produktów 606 923,90 zł 
5.3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  0,00 zł 
5.4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  – konto 731 do 734 399 068,28 zł 

   
 Powyższe wielkości są zgodne z danymi ksiąg rachunkowych. 

 Jednostka dokonywała sprzedaż zarówno na kraj jak i eksport.  
Kontrola faktur za m-c marzec - wrzesień 2011 r. nie ujawniła nieprawidłowości.  

 
 

6. Pozostałe przychody operacyjne  
 
  450 362,49 zł 

   
 Do pozostałych przychodów operacyjnych zarachowano wartości wynikające z kont zespołu 7-go, 

a dotyczące: 
- dotacje na sfinansowanie zakupu majątku                383 804,43 zł 
- refundacji wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego (osoby 

niepełnosprawne) 0,00 zł 
- otrzymane odszkodowania 8 868,05 zł 
- otrzymane dotacje pozostałe 41 315,68 zł 
- zwrot kosztów sądowych  4 537,80 zł 
- pozostałe przychody 11 836,53 zł 
   
 Badane wyrywkowo transakcje i dowody nie ujawniły nieprawidłowości. 

 
 

7.  Przychody finansowe  
 
  148 133,93 zł 
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- odsetki 3 253,89 zł 
- nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi 144 880,04 zł 
 Uwag do wyceny nie wnosi się. 

 
 

8. Zysk z działalności gospodarczej i jego rozliczenie  
 
  2 549 307,72 zł 
 
8.1. Przychody ogółem 11 785 049,08 zł 

- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 11 186 552,66 zł 
- pozostałe przychody operacyjne 450 362,49 zł 
- przychody finansowe  148 133,93 zł 
- zyski nadzwyczajne 0,00 zł 

 
8.2. Koszty ogółem 9 235 741,36 zł 

- koszty działalności operacyjnej 8 671 954,32 zł 
- pozostałe koszty operacyjne  317 054,03 zł 
- koszty finansowe 246 733,01 zł 
- straty nadzwyczajne  0,00 zł 

 
8.3. Wynik finansowy – zysk brutto  2 549 307,72 zł 
 
8.4. Przychody wolne od podatku  401 381,14 zł 

- dotacje na sfinansowanie środków trwałych 383 804,43 zł 
- niezrealizowane różnice kursowe 7 099,06 zł 
- PFRON 7 466,97 zł 
- inne 3 010,68 zł 

 
 
8.5. Przychody zwiększające podstawę opodatkowania (statystyczne) 4 506,36 zł 

- PFRON 4 506,36 zł 
 
8.6. Koszty dotyczące zespołu 4 oraz 7 nie stanowiące kosztów uzyskania 

przychodów 945 710,40 zł 
- rezerwy na należności 106 409,28 zł 
- rezerwy na świadczenia emerytalne 177 114,71 zł 
- rezerwa na usługi 7 000,00 zł 
- różnice kursowe z wyceny 9 156,98 zł 
- reprezentacja 3 988,45 zł 
- koszty postępowania spornego 12 474,03 zł 
- amortyzacja 777 660,46 zł 
- nie opłacony ZUS 5 327,88 zł 
- koszty leasingowe -130 419,61 zł 
- inne -23 001,78 zł 

 
8.7. Ustalenie wyniku finansowego  
 
 Po uwzględnieniu korekt do celów obliczenia podatku dochodowego - omówiono w informacji 

dodatkowej (str. 4) oraz korekt proponowanych przez biegłego: 
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- wynik finansowy brutto zgodnie z bilansem 2 549 307,72 zł 
- przychody wolne od podatku  401 381,14 zł 
- przychody zwiększające podstawę opodatkowania (statystyczne) 4 506,36 zł 
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów  945 710,40 zł 
- wynik finansowy podatkowy  3 098 143,34 zł 

 
8.8. Obliczenie podatku dochodowego 588 647,00 zł 
 
8.9. Rezerwa z tytułu  odroczonego podatku dochodowego 0,00 zł 
 
8.10. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 0,00 zł 
 
8.11. Łączny podatek dochodowy 588 647,00 zł 
8.11.1. Bieżący podatek dochodowy 588 647,00 zł 
8.11.2. Odroczony podatek dochodowy – rezerwa 0,00 zł 
 

9.  Zobowiązania warunkowe 
 
 Jednostka w informacji dodatkowej wskazała, że nie występują zobowiązania warunkowe, ani też 

poręczenia, co potwierdzono także podczas prowadzonych rozmów z Zarządem, jak 
i główną księgową.  

 
10. Zdarzenia po dacie bilansu 

 
 W jednostce nie wystąpiły istotne zdarzenia, które miałyby wpływ na ocenę wyników działalności 

roku 2011 oraz na zagrożenia kontynuacji działalności gospodarczej. 
 
Dział IV. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FIN. ORAZ INFORMACJA DODATKOWA 
 
Zawarte dane w Informacji dodatkowej są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz Informacja dodatkowa, spełniają wymagania 
określone w art. 45 ust.2 pkt. 3 oraz w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, są zgodne z danymi 
wynikającymi z ksiąg rachunkowych. Wskazane informacje przedstawiono w sposób wyczerpujący. 
Zarząd jednostki złożył stosowną informację we wprowadzeniu do sprawozdania o możliwości 
kontynuowania działalności gospodarczej.  
 
Dział V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 
 
Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan 11 781 143,43 zł na koniec roku 2011 r. 
sporządzono zgodnie z art. 48 a ustawy o rachunkowości. Obrazuje ono w prawidłowy sposób dokonane 
zmiany w kapitałach własnych w roku 2011 r.  
 
Dział VI. RACHUNEK  PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 
Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wskazuje na łączną wartość przepływów na 1 294 
414,13 zł wg stanu na 2011-12-31 r. Z analizy powyższych przepływów wynika wniosek: „Bardzo dobra 
sytuacja firmy pozwala dokonywać ciągłych inwestycji i spłacać zobowiązania (kredyty).”  
 
Dział VII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI 
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Sprawozdanie z działalności jednostki jest zgodne z danymi ksiąg rachunkowych, spełnia wymogi 
określone w art. 49 ust 1 i 2 ustawy o rachunkowości 
 

1.6 Zagrożenie dla kontynuacji działalności. 
 
Kierownictwo jednostki zamieściło informację o kontynuacji działalności gospodarczej przez spółkę (vide – 
wprowadzenie do sprawozdania finansowego). 
 

1.7 Przypadki wskazujące na naruszenie prawa. 
 
W wyniku dokonania badania sprawozdania finansowego, systemu prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
kontroli wewnętrznej a także statutu lub umowy jednostki nie stwierdzono przypadków istotnego 
naruszenia prawa.  
 
Dział VIII. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA 
 
1. Wynik finansowy ustalony przez jednostkę zamyka się zyskiem brutto 

w wysokości 
 

2 549 307,72 zł 
2. Obowiązkowe odpisy z tytułu podatku dochodowego 588 647,00 zł 
3. Zysk netto 1 960 660,72 zł 
 
  
 
Dział IX. UWAGI KOŃCOWE 
 
1. Niniejszy raport zawiera 25 stron kolejno ponumerowanych.  
2. Integralną część raportu stanowi sprawozdanie finansowe oraz analiza finansowa wygenerowana 
z programu „APS Dokumentacja rewizyjna sprawozdań finansowych, usług atestacyjnych i pokrewnych”.  

      
 
Lublin, 2 kwiecień 2012 r. 
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6.4. Bilans i Rachunek wyników oraz bilans półki Viki Plast SA od 1 stycznia do 30 września 2012 
roku
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7. Załączniki 
7.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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7.2. Aktualny tekst statutu Emitenta 
 

JEDNOLITA TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ  
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§1. 

1. Spółka jest prowadzona pod firmą: PlastPack Company Spółka Akcyjna. ----------------------------  
2. Spółka może używać skrótu firmy: PlastPack Company S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

firmowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Założycielem Spółki jest Bogdan Małachwiej. -----------------------------------------------------------------  

§2. 
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. --------------------------------------------------------------------------------  

§3. 
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----------------------------  
2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, 

dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa 
majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych 
podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych 
przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki 
organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie 
przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo. --------------------------------------  

§4. 
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.--------------------------------------------------------------------------------  

 
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§5. 
1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. --------------  
2. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------------------------------------------  

1) PKD 22.21.Z – Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych; ----------  
2) PKD 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; -----------------------------------------  
3) PKD 22.23.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; -------------------  
4) PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli; --  
5) PKD 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; --------------------------  
6) PKD 27.33.Z – Produkcja sprzętu instalacyjnego; -------------------------------------------------------  
7) PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; -------------  
8) PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; --------------------------------------  
9) PKD 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; -------------------------  
10) PKD 25.50.Z – Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków;  
11) PKD 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; ------------------------------------  
12) PKD 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych; ------------------------------------  
13) PKD 25.71.Z – Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców; --------------------------------------  
14) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana;---------------------------------------------------------------------------------------------  
15) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana;---------------------------------------------------------------------------------------------  
16) PKD 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając 

dentystyczne; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
17) PKD 27.51.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego; --------------------  
18) PKD 28.21.Z – Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych; ---------------------------------  
19) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej 
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niesklasyfikowana;---------------------------------------------------------------------------------------------  
20) PKD 27.52.Z – Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego; ----------------  
21) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych; ------------------------------------------------  
22) PKD 27.31.Z – Produkcja kabli światłowodowych; -----------------------------------------------------  
23) PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; --------------------------------------  
24) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego-; -------------------------------  
25) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów 

silnikowych; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
26) PKD 23.44.Z – Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych; -------------------  
27) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej 

niesklasyfikowana;---------------------------------------------------------------------------------------------  
28) PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -------------------------------------------  
29) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i 

nawigacyjnych; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
30) PKD 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego; --------------------------------  
31) PKD 28.41.Z – Produkcja maszyn do obróbki metalu; -------------------------------------------------  
32) PKD 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana;---------------------------------------------------------------------------------------------  
33) PKD 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, 

samochodowych i motocyklowych; -----------------------------------------------------------------------  
34) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z 

wyłączeniem motocykli. --------------------------------------------------------------------------------------   
3. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie, 

zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. -------------------------------------------------------------  
4. Spółka może dokonywać wszelkich czynności i podejmować wszelkie działania, które 

bezpośrednio lub pośrednio służą interesowi Spółki. -------------------------------------------------------   
 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
§6. 

3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.259.873,00 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 

a) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od A 0001 do A 2000, 

b) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od B 00001 do B 198000 

c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł  
(pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od C 000001 do C 300000, 

d) 11.619.746 (jedenaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści 
sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł  (pięćdziesiąt groszy) 
każda, o numerach od D 00000001 do D 11619746, 

e) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy), każdy o numerach od E 000001 do E 400000. 

1. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie powoływania i odwoływania członków 
Rady Nadzorczej i Zarządu, stosownie do postanowień §29 ust.2 i §40 ust.2 Statutu. -------------  

 
§7. 

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. -----------------------------------------  
2. Akcje imienne mogą zostać na pisemny wniosek zainteresowanego Akcjonariusza zamienione 

na akcje na okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia 
złożenia wniosku przez Akcjonariusza. -------------------------------------------------------------------------  
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3. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. --------------------------------------------  
§8. 

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.---------------  
2. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. ----------------------------  

§9. 
1. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone 

(umorzenie dobrowolne). ------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest co najmniej według wartości 

bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. --------------------------------------------------  
§10. 

1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----------------------------------------------  
2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, 

na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. ------------------------------------------------------------  
§11. 

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych 
akcji.  

§12. 
Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu 
spółek handlowych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§13. 
Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a 
także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. ---------------------------------------------  

§14. 
Akcje są zbywalne i niepodzielne. --------------------------------------------------------------------------------------  
 

IV. ORGANY SPÓŁKI 
§15. 

Organami Spółki są: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1) Walne Zgromadzenie, ------------------------------------------------------------------------------------------  
2) Rada Nadzorcza, -------------------------------------------------------------------------------------------------  
3) Zarząd. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§16. 
Uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień 
Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Walne Zgromadzenie 
§17. 

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych 
Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy. -------------------   

§18. 
1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. ---------------------------------  
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika. ------------------------------------------------------------------------------  
§19. 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

§20. 
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.  
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. --------  
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§21. 
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w 
razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie 
spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 
Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------  

§22. 
1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.  ---------  
2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w 

granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych 
przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki. --------------------------------  

§23. 
1. Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych Walne 

Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia 

sprzeciwu. 
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. ------------------  

§24. 
Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) 
głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w 
obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w 
uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom 
wykonywania ich praw. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

§25. 
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach 
organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki 
lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z 
zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się 
na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym 
Zgromadzeniu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§26. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie 
sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. --------------------------------------------------------------------  

§27. 
Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego 
Zgromadzenia wymagają: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, ---------------------  
b) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------  

§28. 
Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z 
zachowaniem wymogów określonych w art.417 Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------  
 

Rada Nadzorcza 
§29. 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. ------------------------------------------------------------  
2. Akcjonariusz, względnie akcjonariusze, posiadający wszystkie akcje serii A o numerach od 

0001 do 1000 powołują oraz odwołują 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, w tym Członka 
Rady Nadzorczej o którym mowa w § 32 niniejszego statutu. Akcjonariusz, względnie 
akcjonariusze, posiadający wszystkie akcje serii A o numerach od 1001 do 2000 powołują 
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oraz odwołują 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego 
pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający akcje serii A nie dokonają 
powołania brakującego Członka (Członków) Rady Nadzorczej, uprawnienie do jego (ich) 
wyboru przechodzi na Walne Zgromadzenie. Określony w niniejszym ustępie tryb 
powoływania Członków Rady Nadzorczej wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne 
Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 95% głosów, przy udziale co 
najmniej 90% kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------  

 
§30. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu 
Zgromadzeniu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w 

Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ------------------------------------  
b) ocenę swojej pracy, --------------------------------------------------------------------------------------------  
c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy. ----------------------  

 
§31. 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek 
handlowych oraz określone poniżej, w szczególności: ------------------------------------------------------  
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem 
faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest 
ono sporządzone), 

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -------------------------------  
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o 

których mowa w pkt.1) i 2), ----------------------------------------------------------------------------------  
4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -------  
5) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----  
6) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd rocznych planów: inwestycyjnego, 

finansowego i budżetowego, --------------------------------------------------------------------------------  
7) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----  
8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, ---------  
9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, ---------------------------------------------------------------  
10)  opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki, -----------------------------------------------------  
11)  rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego 

Zgromadzenia, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
12)  zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz 

każdej jego zmiany, --------------------------------------------------------------------------------------------  
13)  przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu. --------------------   

2. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: ------------------------------------  
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem §40 ust.2 i 4, ----------------  
2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz 

zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu, --  
3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, ---------------------------  
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków 

Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, ---------------------------------------------  
5) udzielanie zgody na: -------------------------------------------------------------------------------------------  

a)  tworzenie oddziałów Spółki, ----------------------------------------------------------------------------  
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b) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz 
prowadzenie działalności konkurencyjnej, -----------------------------------------------------------  

c) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione 
w art.15 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie 
umów z akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi, --------------------------------  

d) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub 
gwarancji, przewyższających kwotę 1.000.000zł (jeden milion złotych), ---------------------  

e) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości niezależnie od wartości takiej nieruchomości, ----------------------------------  

f) zawieranie wszelkich umów z członkami zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub 
powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których członek 
zarządu samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi 
do drugiego stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w 
kapitale zakładowym, 

g) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy, ---------  
h) nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji innych spółek.  ----------------------------  

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej 
biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------  

§32. 
1. Przynajmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności od 

Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów 
powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust.2 
poniżej. 

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: ----------------------------------------  
1) niebędąca, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu 

Powiązanego; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2) niebędąca, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, członkiem organów zarządzających Spółki 

albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego; ----------  
3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego; ------  
4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem 

akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego; ------------------  

5) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego 
wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych 
świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej 
uchwalone przez Walne Zgromadzenie; ------------------------------------------------------------------  

6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków 
handlowych ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką; ----------------------------------  

7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 (trzech) lat wspólnikiem, członkiem 
organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe 
Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką; -----------------------------------------------------------  

8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż 3 (trzy) 
kadencje; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo 
osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w 
punktach od 1) do 8). ------------------------------------------------------------------------------------------  

3. W rozumieniu niniejszego Statutu: ------------------------------------------------------------------------------  
1) „podmiot powiązany” to spółka powiązana, o której mowa w art.4 §1 pkt.5) Kodeksu 
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spółek handlowych, --------------------------------------------------------------------------------------------  
2) „podmiot zależny” innego podmiotu („podmiot dominujący”) to podmiot zależny w 

rozumieniu art.4 pkt.15) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza 
odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o 
równowartości w złotych przekraczającej 10.000EUR (dziesięć tysięcy euro). ------------------  

4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania 
mandatu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1 do 
ust.4 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas 
obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich 
propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub niespełnianiu 
przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust.1 do 
ust.4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich 
powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko 
członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami 
reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§33. 
1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----------------------------------------------------------------  
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. 
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są 

wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego 
Rady. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 
członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. ----------------------------------------------------  

6.  
§34. 

Szczegółowe zasady zwoływania, odbywania posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej. --------  
 

§35. 
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------  
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach 

osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.3 nie stosuje się. -  
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, e-mail), z zastrzeżeniem 
postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach 
określa Regulamin Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------  

§36. 
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -------------------------  
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady 

Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady. -----------------------------  
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne 
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Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem 
w pracach Rady. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji 
bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w 
szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej 
uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować 
pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz 
od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. --------  

6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się 
od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, 
w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych 
wobec Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§37. 
1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. -----------------------------------------------------  
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę 

Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------  
3. Z zastrzeżeniem ust.4 w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający 

się  z 3 (trzech) członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i 
odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------  

4. Rada Nadzorcza, ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może podjąć uchwałę o 
powierzeniu zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. W takim przypadku 
postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz 
funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio. -------------  

5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać 
kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania 
warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o 
biegłych rewidentach. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach 
Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania 
ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla 
Rady Nadzorczej wiążące. ------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy: --------------------------------------------------------  
1) rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta 

uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli jest sporządzane),-----------------  

2) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki (oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy) jeżeli jest 
sporządzane); szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami tych badań na poszczególnych 
etapach, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, ----------------------------------------  
4) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego 

oraz zarządzania ryzykiem, -----------------------------------------------------------------------------------  
5) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny 

sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły 
rok finansowy oraz propozycji Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, -----------  

6) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium 
członkowi Zarządowi Spółki, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno- 
Finansowego, z wykonania przez niego obowiązków, -------------------------------------------------  
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7) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w 
art.48 ust.2 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, -----------  

8) realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb 
wynikających z aktualnej sytuacji w Spółce, -------------------------------------------------------------  

9) składanie Radzie rocznego sprawozdania ze swojej działalności. ----------------------------------  
8. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu 

Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz 
zarządzania ryzykiem. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki. ----------  

10. Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu oraz spraw należących do kompetencji Rady 
Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady 
Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin 
Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------  

 
Zarząd Spółki 

§38. 
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 

pozasądowych; w szczególności prowadzi sprawy spółki w granicach przewidzianych przez 
prawo, Statut oraz Regulamin Zarządu. ------------------------------------------------------------------------  

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa 
lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, 
należą do kompetencji Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Zarządu biorących 
udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa 
Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Zarząd określa w formie uchwały regulamin organizacyjny Spółki, regulujący jej organizację 
wewnętrzną. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§39. 
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków 

Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. ------------------------------------------  
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 

jeden członek Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. 

Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.--------------------------------------------------------------  
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony 

przez Radę Nadzorczą. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Postanowienia ust.4 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego. --------------------------  

 
§40. 

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu i 
Wiceprezesów Zarządu. --------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Prezesa Zarządu i jednego Wiceprezesa Zarządu powołują i odwołują łącznie akcjonariusze 
posiadający wszystkie akcje serii A w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. 
W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze 
posiadający wszystkie akcje serii A nie dokonają powołania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, 
uprawnienie do ich wyboru przechodzi na Radę Nadzorczą. Określony w niniejszym ustępie 
tryb powoływania Prezesa i Wiceprezesa Zarządu wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne 
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Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 95% głosów, przy udziale co 
najmniej 90% kapitału zakładowego. 

3. Pozostałych Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. -----------------------------------------------  
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. -------------  
5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne 

Zgromadzenie, przy czym w sytuacji członków Zarządu powołanych przez akcjonariuszy 
posiadających wszystkie akcje serii A, uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być 
podjęta większością 95% głosów, przy udziale co najmniej 90% kapitału zakładowego. ----------  

 
§41. 

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, 
delegowany spośród jej członków. Przedstawiciel Rady Nadzorczej określa również 
szczegółowe warunki takich umów. W tym samym trybie dokonuje się również innych 
czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. ---------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. --------------------------------  
 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 
§42. 

Pierwszy rok obrotowy Spółki będzie trwać do końca 2011 roku; każdy następny rok obrotowy 
pokrywać się będzie z rokiem kalendarzowym. ---------------------------------------------------------------------  

§43. 
Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -------------------------------  

§44. 
1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: --------------------------------------------------------------  

1) kapitał zakładowy, ----------------------------------------------------------------------------------------------  
2) kapitał zapasowy, -----------------------------------------------------------------------------------------------  
3) kapitały rezerwowe. -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie 
szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----------------------  

§45. 
Zarząd Spółki jest obowiązany: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za 
ubiegły rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego, --------------------  

2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, ----------------------------  
3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt.1, wraz z opinią i 

raportem biegłego rewidenta,-------------------------------------------------------------------------------  
4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt.1, 

opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o 
którym mowa w §31 ust.1 pkt.3), w terminie do końca piątego miesiąca od dnia 
bilansowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

§46. 
1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----------  
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk 

rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. ----------------------------  
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: --------------------------------------------------  

1) dywidendę dla akcjonariuszy, -------------------------------------------------------------------------------  
2) pozostałe kapitały i fundusze, -------------------------------------------------------------------------------  
3) inne cele. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. ----------------------  
5. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinien być tak 
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ustalony, aby czas przypadający pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 (piętnaście) dni 
roboczych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego 
okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia. -------------------------------------------------  

6. Zarząd jest uprawniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek na poczet 
przewidywanej dywidendy zgodnie z wymogami i w trybie określonym w Kodeksie spółek 
handlowych. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§47. 
1. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa. ------------------------------  
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia 

stanowi inaczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
§48. 

W sprawach nieunormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy, w 
szczególności Kodeksu spółek handlowych. 
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7.3. Definicje i objaśnienia skrótów 
 
Tabela  Definicje i objaśnienia 

Akcje serii A 2.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda 

Akcje serii B 198.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda 

Akcje serii C 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda 

Akcje serii D 11.619.746 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda 

Akcje serii E 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda 

Akcjonariusz Uprawniony z akcji Spółki 

ASO, Alternatywny System 
Obrotu, NewConnect 

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w  art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie, 
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 

Autoryzowany Doradca Corvus Corporate Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

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 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent, PlastPack Company 
Spółka Akcyjna 

PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie 

EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

Giełda, GPW, GPW S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, KDPW S.A., Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Cywilny, K.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.) 

Kodeks karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. Zmianami) 

Kodeks Postępowania 
Cywilnego, KPC 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 
296, z późn. Zmianami) 

Kodeks Spółek Handlowych, 
Ksh 

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

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Dokument Informacyjny 
Dokument zawierający informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta oraz o 
instrumentach finansowych, związany z akcjami serii B, C, D i E oraz wprowadzeniem ich do 
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.  

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

NBP Narodowy Bank Polski 

Ordynacja podatkowa 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, 
nr 8, poz. 60) 

Organizator ASO, Organizator 
Alternatywnego Systemu 
Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 

PKB  Produkt Krajowy Brutto 

PKD 
Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 
stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 roku, Nr 72 poz. 665 z późn. zmianami) 
 

Prawo Dewizowe  
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. 
zmianami) 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza spółki PlastPack Company z siedzibą w Warszawie 

Regulamin ASO, Regulamin 
Alternatywnego Systemu 
Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 
 

Spółka Spółka PlastPack Company z siedzibą w Warsawie 

UOKIK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

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 obligacjach 
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 
późniejszymi zmianami)  

Ustawa o obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 z późn. zmianami)  



   

 

Dokument Informacyjny PlastPack Company S.A.   
188 

 

Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów 

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

Ustawa o ochronie niektórych 
praw konsumentów  

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 
22, poz. 271, z późn. zm.)  

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

Ustawa o opłacie skarbowej 
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 
253 poz. 2532 z późn. zmianami)  

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych  

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późn. zmianami)  
 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych  

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami)  
 

Ustawa o podatku od 
czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 z późn. zmianami)  
 

Ustawa o podatku od 
spadków i darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 roku, Nr 142, 
poz. 1514 z późn. zmianami) 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 
76, poz. 694, z późn. zmianami)  

Ustawa o swobodzie 
działalności gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 
1807 z późn. zmianami) 

WZ, Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Spółki PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie 

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd 
Emitenta 

Zarząd Spółki PlastPack Company S.A. z siedzibą w Warszawie 

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

Złoty, zł, PLN 
Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 
stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, 
poz. 383, z późn. zmianami) 
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