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  Good Idea Spółka Akcyjna 
 

Tabela 1: Dane Emitenta 

Firma: Good Idea  S.A. 

 Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Postępu nr 15 C 

Kod pocztowy: 02-676 

Województwo: mazowieckie 

Tel.: 22 38 16 000 

Fax.: 22 38 16 001 

E-mail: office@good-idea.co 

www: www.good-idea.co 

 

Tabela 2: Dane Autoryzowanego Doradcy 

Firma: Dom Inwestycyjny TAURUS S.A. 

Siedziba: Częstochowa 

Adres: ul. Oławska 8 

Kod pocztowy: 42-221 

Województwo: śląskie 

Tel./Fax.: 34/ 310 39 29 

E-mail: kancelaria@dom-taurus.pl 

www: www.dom-taurus.pl 

 

LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU 

Niniejszy Dokument Informacyjny stanowi podstawę do wprowadzenia w Alternatywnym Systemie Obrotu: 
 

 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, 

 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej                
0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej               
0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 
 

Akcje Good Idea Spółka Akcyjna wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 98,40 % 
wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji. Wartość nominalna akcji wprowadzanych do ASO wynosi 
6.150.000 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 

 

mailto:kancelaria@dom-taurus.pl
http://www.dom-taurus.pl/
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Rozdział 1.  Czynniki ryzyka 
W niniejszym rozdziale zostały zaprezentowane informacje na temat czynników wywołujących ryzyko dla 
nabywcy instrumentów finansowych objętych niniejszym dokumentem. Dotyczą one w szczególności 
prowadzonej przez Emitenta działalności, otoczenia w którym funkcjonuje oraz rynku kapitałowego. 
Wymienione niżej rodzaje ryzyk nie stanowią zamkniętej całości. Traktują o najważniejszych czynnikach, które 
według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podjęciu decyzji o zakupie akcji Spółki Good                  
Idea S.A. 
Inwestorzy powinni mieć świadomość, iż w przyszłości mogą zaistnieć okoliczności, o których Emitent  przy 
zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć, a które mogą negatywnie wpłynąć na cenę bądź wartość 
akcji lub, że siła i oddziaływania obecnie nieistotnych elementów, które ze względu na znacznie mniejszą 
możliwość wystąpienia i złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały opisane w niniejszym 
dokumencie, mogą ulec zmianie.  
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności ani Emitent, ani Autoryzowany Doradca nie kierowali się 
prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 
Inwestycja w akcje jest odpowiednia dla Inwestorów mających świadomość płynącego z inwestycji zagrożenia i 
będących w stanie ponieść stratę części lub całości zaangażowanych środków.  

1.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

1.1.1.  Ryzyko wynikające z krótkiej historii działalności Emitenta 
Spółka Good Idea S.A. jest typowym przedsięwzięciem typu start-up, została bowiem powołana do życia 10 
listopada 2011 roku.  
Ze względu na stosunkowo krótką historię działalności Emitenta, jest on narażony na różnego rodzaju ryzyka 
takie jak niewielka rozpoznawalność marki, brak przywiązania klientów, nie w pełni ugruntowana pozycja na 
rynku. Należy zatem liczyć się z zagrożeniem, że Spółka nie osiągnie oczekiwanej pozycji rynkowej oraz nie 
będzie w stanie  zrealizować w pełni swoich planów strategicznych albo ich realizacja ulegnie odroczeniu w 
czasie. W związku z tym, że podmiot funkcjonuje od niedawna i nie może opierać się na wynikach 
historycznych, istnieje możliwość dokonania błędnych założeń finansowych dotyczących kosztów działalności, 
czy uzyskania założonego poziomu przychodów.  
Powyższe ryzyko będzie minimalizowane dzięki sukcesywnemu, stabilnemu rozwojowi Spółki, a także dzięki 
zaangażowaniu kierownictwa, które posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na odpowiednie 
podejmowanie decyzji dotyczących sprawnego zarządzania spółką. 

1.1.2. Ryzyko utraty kadry menedżerskiej 
Emitent jest podmiotem gospodarczym o relatywnie niewielkich rozmiarach (na moment sporządzania 
niniejszego dokumentu Spółka nie zatrudnia żadnych pracowników) i działa głównie w oparciu o wieloletnie 
doświadczenie i rozległe kontakty nawiązane przez Prezesa Zarządu - Panią Iwonę Denis. 
Warto zaznaczyć, że Pani Iwona Denis posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na kierowanie 
bieżącą, jak i planowaną działalnością (o której szerzej w pkt. 4.12.1.2.), dlatego jej utrata mogłaby mieć 
negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki oraz ilość i warunki zawierania przyszłych kontraktów, rzutując w 
efekcie na obniżenie zakładanych wyników finansowych. 
Prezes Zarządu oświadcza, że nie ma jednakże podstaw dla realizacji powyższych przesłanek. Pani Denis jest 
bowiem współzałożycielem i pośrednim akcjonariuszem Emitenta (poprzez Fundację Błękit) i w jej interesie 
jest, aby Spółka dążyła do szybkiego rozwoju w oparciu o wypracowany model biznesowy. 

1.1.3. Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju Spółki 
Przedstawiona w pkt 4.13 strategia rozwoju Spółki Good Idea S.A. została opracowana na podstawie dogłębnej 
znajomości branży finansowej, z uwzględnieniem głównych trendów zachodzących na rynku oraz pojawiających 
się nowych możliwości inwestycyjnych. Głównym z elementów tej strategii jest rozbudowa portfela 
inwestycyjnego poprzez nabywanie pakietów kontrolnych przedsiębiorstw celem wzrostu wartości 
zainwestowanego kapitału. Emitent zakłada rozbudowę portfela inwestycyjnego o udziały/akcje podmiotów 
działających w branży motoryzacyjnej celem rozwoju działalności i zwiększenia wartości Spółki w zależności od 
potrzeb i perspektyw rozwoju podmiotów przejmowanych. Równolegle, zamiarem Emitenta jest nabywanie 
walorów atrakcyjnych podmiotów nie związanych z podstawową działalnością Spółki (potencjalnych okazji 
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inwestycyjnych), celem uzyskania pożądanych korzyści ze zbycia ich udziałów. Oprócz wspomnianej działalności 
Spółka planuje rozpocząć aktywność w obszarze sprzedaży samochodów klasy Super Premium (pkt.4.12.1.2.). 

Jednakże trzeba być świadomym, iż może nastąpić sytuacja, w której poczynione inwestycje nie przyniosą 
pożądanych korzyści, a stopa zwrotu z realizacji przedsięwzięcia okaże się mniejsza od pierwotnie zakładanej 
przy jej realizacji. Emitent nie może więc zagwarantować, że przyjęte przez niego założenia i plany zostaną w 
pełni osiągnięte. Określając strategię działania, Władze Spółki opierały się na długoterminowych 
przewidywaniach i prognozach, ale efektem ewentualnej, nieprawidłowej oceny warunków zewnętrznych 
przedsiębiorstwa mogą być trudności w realizacji zakładanych celów. 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia prowadzona jest stała, bieżąca analiza 
wszystkich czynników mających wpływ na realizację przyjętej strategii w ten sposób, aby możliwe było jak 
najbardziej precyzyjne określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego, a co za tym idzie – 
dostosowania strategii do występujących przeobrażeń. Ponadto, o postępie i konsekwentnej realizacji 
wyznaczonego kierunku rozwoju świadczy fakt budowania portfela inwestycyjnego, czego wyrazem stało się 
nabycie 100 % udziałów Spółki IDeaAuto sp. z o.o. – autoryzowanego dealera Subaru i Ssangyong oraz 
autoryzowanego serwisu Suzuki (o czym szerzej w pkt 4.13.2 Cele emisyjne) i aktualnie prowadzone rozmowy 
dotyczące nabycia znaczącego pakietu udziałów kolejnej spółki prowadzącej działalność w obszarze rynku 
motoryzacyjnego (patrz pkt 4.12.1.1.). 

1.1.4. Ryzyko niezrealizowania prognoz finansowych 
Prognoza Emitenta na lata obrotowe 2012/2013 i 2013/2014 zawierająca informacje i dane dotyczące 
przyszłych przychodów i zysków, została przedstawiona w pkt. 4.13.3. W związku z licznymi ryzykami, które 
zostały wymienione w niniejszym dokumencie istnieje możliwość, iż zakładane przez Emitenta cele nie będą 
możliwe do osiągnięcia lub też termin realizacji poszczególnych przedsięwzięć ulegnie znaczącym 
przesunięciom czasowym. Brak realizacji zamierzonych celów lub opóźnienie w ich wykonaniu skutkować może 
niezdolnością Emitenta do osiągnięcia prognozowanych przez Spółkę Good Idea S.A. wyników.  

Celem zagwarantowania sprawnej realizacji przyjętych założeń, Emitent prowadząc na bieżąco analizę 
działalności, będzie dokonywał oceny możliwości wykonania prognozowanych wyników oraz dążył do  
terminowego wypełniania założonych celów w sposób jak najbardziej skrupulatny i efektywny. Weryfikacja 
możliwości realizacji prognozowanych wyników dokonywana będzie okresowo i zamieszczana w raportach 
kwartalnych Emitenta. Ewentualna korekta prognozy danych finansowych sporządzana będzie w przypadkach, 
gdy na podstawie cząstkowych wyników i istotnych zdarzeń w działalności Spółki, Emitent twierdzi, że 
rzeczywiste i możliwe do osiągnięcia  wyniki finansowe odbiegać będą o co najmniej +/- 20% od przedstawionej 
w niniejszym dokumencie prognozy. 

1.1.5. Ryzyko związane z zakończeniem inwestycji 
Zysk Emitenta z inwestycji pochodzić będzie przede wszystkim z nadwyżki ceny sprzedaży akcji lub udziałów w 
nabytych wcześniej podmiotach nad ceną ich zakupu. Nie ma jednak pewności, czy w zakładanym okresie 
Emitent będzie w stanie znaleźć nabywcę zainteresowanego całością lub częścią posiadanych przez Spółkę akcji 
lub udziałów. Istnieje ponadto ryzyko, że Emitent będzie zmuszony dokonać zakończenia inwestycji przy 
niekorzystnej sytuacji rynkowej uzyskując tym samym niższy niż zakładany zwrot z zaangażowanego kapitału. 
Takie przypadki mogą mieć negatywny wpływ na osiągane wyniki finansowe. 
Celem minimalizacji powyższego ryzyka, przyjęta przez Emitenta strategia inwestycyjna zakłada, że część spółek 
portfelowych zostanie upubliczniona i ich instrumenty finansowe będą wycenione na rynku zorganizowanym. 
Dodatkowo, podejmując decyzje dotyczące zakończenia inwestycji, Spółka będzie każdorazowo rozważać kilka 
możliwych scenariuszy wyjścia z poszczególnych inwestycji, tak aby dokonać wyboru najbardziej korzystnego z 
punktu widzenia rentowności prowadzonej działalności. 

1.1.6. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku kapitałowym 
W związku z faktem, iż Emitent dokonując inwestycji kapitałowych w podmioty gospodarcze zamierza 
upublicznić część z nich, osiągane przez Spółkę wyniki z działalności inwestycyjnej będą ściśle powiązane z 
koniunkturą panującą na rynku kapitałowym. Uwarunkowania tego segmentu mają bowiem silny wpływ na 
wycenę podmiotów notowanych zarówno na rynku regulowanym jak i w Alternatywnym Systemie Obrotu, a 
przez to również na wartość budowanego przez Spółkę portfela inwestycyjnego.  
Należy być również świadomym, że koniunktura na rynku kapitałowym będzie odgrywać istotną rolę w 
kształtowaniu wartości przychodów, jakie Emitent uzyska ze sprzedaży akcji i udziałów spółek portfelowych 
spoza podstawowego profilu działalności. Osłabienie kondycji tego rynku może bowiem wpłynąć na 
pogorszenie możliwości zakończenia  dokonanych w poprzednich okresach inwestycji, w szczególności poprzez 
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konieczność obniżenia ceny za przeznaczone do sprzedaży aktywa, bądź odroczenie terminu wyjścia z 
inwestycji, w efekcie wpływając na obniżenie pierwotnie zaplanowanej przez Spółkę stopy zwrotu, czy też 
opóźnienie terminu. 
Mając na uwadze wpływ przedmiotowego ryzyka, Emitent będzie na bieżąco monitorował sytuację na rynku 
kapitałowym dążąc do optymalnego zarządzania posiadanymi aktywami.  

1.1.7. Ryzyko związane z ograniczoną ilością projektów inwestycyjnych spełniających 
wymagania Emitenta 

Wyniki Emitenta są uzależnione od zdolności Zarządu do wyszukiwania atrakcyjnych aktywów, dających duże 
prawdopodobieństwo na osiągnięcie atrakcyjnych stóp zwrotu. Mimo wykorzystywania rozległych kontaktów 
biznesowych przez Władze Emitenta, istnieje ryzyko, że nie będzie on w stanie zbudować portfela z 
wystarczającej liczby spółek spełniających opisywane kryteria. Istnieje również ryzyko, że pozyskanie nowych 
projektów będzie obarczone wyższymi niż zakładane kosztami. Wymienione trudności mogą mieć pośrednie lub 
bezpośrednie przełożenie na pogorszenie wyników finansowych Emitenta w przyszłości.  
Spółka będzie ograniczać niniejsze ryzyko poprzez wyszukiwanie okazji inwestycyjnych, które ze względu na 
spowolnienie gospodarcze będą stwarzać, zdaniem Władz Spółki, sposobność do angażowania środków w 
ciekawe i obiecujące projekty. 

1.1.8. Ryzyko związane z pozyskiwaniem środków finansowych 
Wystąpienie trudności w pozyskaniu finansowania, ograniczenie źródeł finansowania lub wydłużenie procesu 
pozyskania środków w przyszłości może spowodować spowolnienie zakładanego tempa rozwoju Spółki, 
wpływając na niewykorzystanie pojawiających się okazji inwestycyjnych oraz opóźnienie realizacji planowanej 
działalności w obszarze sprzedaży i wynajmu samochodów klasy Super Premium (szerzej opisanej w rozdz. 
4.12.1.2.). Należy bowiem być świadomym, iż okres dekoniunktury gospodarczej może być atrakcyjnym 
momentem na dokonanie inwestycji, jednakże jednocześnie jest to czas trudności w pozyskiwaniu środków 
finansowych. Powyższe trudności mogą doprowadzić do spadku wyceny emitowanych przez Spółkę 
instrumentów finansowych. 

1.1.9. Ryzyko związane z wyceną projektów inwestycyjnych 
Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest wyszukiwanie atrakcyjnych okazji inwestycyjnych głównie 
poprzez przejmowanie innych podmiotów w celu rozwijania ich działalności i zwiększania wartości. W celu 
oceny potencjału przedsiębiorstwa należy dokładnie przeanalizować jego sytuację rynkową oraz jego 
możliwości rozwoju, co jest zadaniem niezwykle trudnym i złożonym, wymagającym specjalistycznej wiedzy 
oraz kompletnych informacji o danym podmiocie.   
Mając powyższe na uwadze, Spółka każdorazowo poprzedza decyzje inwestycyjne szczegółowymi analizami 
organizacji spełniających rygorystyczne wymogi strategii inwestycyjnej, m.in. analizą due diligence 
(wyczerpująca analiza przedsiębiorstwa będącego potencjalnym obiektem przejęcia pod względem jego 
kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk przed 
podjęciem właściwych negocjacji dotyczących transakcji kapitałowej), w celu uzyskania możliwie jak 
najpełniejszego obrazu sytuacji tych przedsiębiorstw.  

1.1.10. Ryzyko dotyczące kształtowania się popytu na produkty luksusowe  
Jak wskazano w pkt 1.1.3, Emitent planuje w przyszłości skoncentrować swoją działalność w obszarze sprzedaży 
i obsługi samochodów klasy Super Premium. 

W rozdziale czwartym niniejszego dokumentu Emitent przedstawił sytuację panującą w obszarze planowanej 
działalności oraz przewidywania specjalistów w zakresie kształtowania się sytuacji na rynku w przyszłości. Z 
zaprezentowanych analiz można wyciągnąć wnioski, iż rynek dóbr luksusowych będzie zapewne sukcesywnie 
się rozwijać w przyszłości, co powinno pozytywnie wpłynąć na możliwości osiągania przez Emitenta 
satysfakcjonujących przychodów. 

Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż globalny rozwój rynku jest w dużym stopniu zależny od uwarunkowań 
ekonomicznych w skali światowej, które w ostatnim okresie są bardzo zmienne. W przypadku długotrwałej 
globalnej dekoniunktury bardzo prawdopodobne jest, że popyt na luksusowe środki transportu będzie na 
znacznie niższym od zakładanego poziomie, co z pewnością znajdzie także odzwierciedlenie w zmniejszonym 
zainteresowaniu na oferowane przez Spółkę Good Idea S.A. samochody. Taka sytuacja może w bardzo silnym 
stopniu przyczynić się do pogorszenia kondycji finansowej Emitenta, którego przychody są w głównej mierze 
zależne od poziomu sprzedaży pojazdów. 



  

  

  

GGoooodd  IIddeeaa    SS..AA..  

 

Dokument Informacyjny  8 

  

 

1.1.11.  Ryzyko związane z działalnością spółki zależnej 
Sytuacja finansowa Emitenta jest w pewnym stopniu uzależniona od działalności obecnej spółki zależnej, która 
generuje na moment sporządzania niniejszego dokumentu większość przychodów Good Idea S.A. Jednym ze 
źródeł przychodów jest bowiem dzierżawa wynajmowanej przez IDeaAuto sp. z o.o. nieruchomości. 

Ryzyko to jest minimalizowane przez stały nadzór nad działalnością spółki zależnej przez osobę Pani Iwony 
Denis, która jest jednocześnie Prezesem Emitenta jak również spółki zależnej. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że spółka jest narażona w większym stopniu na oddziaływanie negatywnych 
zmian w otoczeniu rynkowym wynikające z wrażliwości rynkowej segmentu w jakim działa. 

1.1.12. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 
W chwili sporządzania niniejszego dokumentu łączna ilość akcji Emitenta wynosi 62.500.000 sztuk.  
Największymi akcjonariuszami Emitenta są: Green Broker Sp. z o.o. (19.750.000 akcji, 31,60 % wszystkich 
wyemitowanych akcji i 31,60 % głosów na WZA), Fundacja Błękit (16.000.000 akcji, 25,60 % wszystkich 
wyemitowanych akcji i 25,60 % głosów na WZA) oraz MJ Consus Cyprus Limited (14.300.000 akcji, 22,88 % 
wszystkich wyemitowanych akcji i 22,88 % głosów na WZA). 

W przypadku działania w porozumieniu, ww. akcjonariusze będą dysponować ilością akcji, pozwalającą na 
kreowanie polityki rozwoju Emitenta według własnej wizji, która może być rozbieżna z wyobrażeniami 
pozostałych inwestorów. Taka sytuacja może wpływać niekorzystnie na całokształt relacji korporacyjnych i 
sytuację akcjonariuszy mniejszościowych Emitenta. Zarząd spółki nie może wykluczyć współdziałania ww. 
akcjonariuszy. 

Zgodnie z treścią § 14.3. Statutu Spółki akcjonariusze akcji serii A mają szczególne uprawnienia odnośnie 
powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej. Z zapisów wynika, że w zależności od liczebności Rady 
Nadzorczej akcjonariusze serii A wybierają i odwołują zwykłą większością głosów: 
• 2 (dwóch) członków (w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego) – w przypadku trzyosobowej rady 
Nadzorczej, 
• 3 (trzech) członków (w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego) – w przypadku czteroosobowej 
rady Nadzorczej, 
• 4 (czterech) członków (w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego) – w przypadku pięcioosobowej 
rady Nadzorczej. 

Powyższe uprzywilejowanie akcjonariuszy posiadających akcje serii A, wpływa na ograniczenie możliwości 
wpływu na skład osobowy Rady dla pozostałych akcjonariuszy Emitenta. 
Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym bieżącą działalność spółki, dlatego posiadacze akcji serii B, C, D i E 
mając możliwość wyboru zaledwie jednego członka Rady Nadzorczej, będą mieć niewielki wpływ na  
kontrolowanie działalności Emitenta, zważywszy na fakt, że jeden z posiadaczy akcji serii A, Fundacja Błękit, 
posiada jednocześnie akcje serii B i D. 
Należy mieć jednak świadomość, że Rada Nadzorcza jako organ nadzorujący może wydawać opinie czy oceny 
odnośnie planowanych przez Zarząd działań, jednak nie może bezpośrednio ingerować w kompetencje osób 
zarządzających Emitentem. 
Zwraca się uwagę, że Akcje serii A, które dają przywilej co do wyboru składu osobowego Rady Nadzorczej na 
dzień sporządzenia niniejszego dokumentu nie są przedmiotem obrotu publicznego. 

1.1.13. Ryzyko wystąpienia zdarzeń nieprzewidywalnych 
Prowadzenie działalności gospodarczej przez Emitenta związana jest z ryzykami, których przewidzenie jest  
niezwykle trudne lub wręcz niemożliwe. Na wystąpienie tego typu zagrożeń  narażona jest szczególnie będąca 
własnością Spółki i służąca do wynajmu nieruchomość. W przypadku niszczycielskiego działania sił natury (tj. 
powódź), czy zdarzeń spowodowanych działalnością ludzką (np. kradzież, pożar), Emitent zostałby pozbawiony 
znacznej części przychodów lub ich czerpanie musiałoby zostać odłożone w czasie, co miałoby w konsekwencji 
bezpośredni wpływ na kondycję ekonomiczną Good Idea S.A. oraz warunki prowadzonej działalności. 
W celu minimalizacji negatywnych skutków ewentualnego wystąpienia zdarzeń losowych, Emitent ubezpieczył 
omawiane mienie pełną ochroną ubezpieczeniową. 

1.2. Czynniki związane z otoczeniem, w jakim funkcjonuje Emitent 

1.2.1. Ryzyko utraty składników majątkowych 
W związku z zakupem przez Emitenta nieruchomości obciążonej hipotekami, istnieje ryzyko utraty części 
składników majątku trwałego. Aktualny stan prawny zabezpieczeń ustanowionych na nieruchomości posiadanej 
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przez Emitenta został opisany w pkt. 4.15. „Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w 
tym inwestycji kapitałowych za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym”. 
Zagrożenie utraty majątku może zaistnieć w przypadku zajścia przesłanek uprawniających wierzycieli do 
zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia, czyli w przypadku niewywiązywania się przez dłużnika spółkę 
Green Broker Sp. z o.o. ze spłaty zobowiązań, co mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość prowadzenia 
działalności przez Emitenta oraz podmiot zależny. Należy zaznaczyć, że zgodnie z zapisem Aktu Notarialnego z 
dnia 03.04.2012 r. dotyczącego Sprzedaży Nieruchomości, sprzedający Green Broker Sp. z o.o. oświadczył, że 
poniesie wszystkie koszty związane ze zwolnieniem hipotek. 

1.2.2. Ryzyko związane z uzależnieniem wyników od sytuacji makroekonomicznej 
Działalność i rozwój Emitenta są ściśle uzależnione od fazy cyklu koniunkturalnego gospodarki na rynku 
krajowym, jak i światowym. Zła sytuacja makroekonomiczna z jednej strony powoduje obawy i niechęć do 
dokonywania inwestycji kapitałowych, co odzwierciedla się w  spadku ilości i wielkości transakcji  fuzji i przejęć, 
z drugiej zaś, stwarza duże możliwości do wynajdowania bardzo atrakcyjnych okazji inwestycyjnych. Władze 
Spółki upatrują ogromnych szans na rozwój podstawowej działalności właśnie w okresie dekoniunktury, 
twierdząc, że spowolnienie gospodarcze jest okazją do ciekawych i wysoce rentownych inwestycji. 

Zaburzenia rynkowe i wahania na rynkach finansowych stanowią jednakże istotne ryzyko dla IDea Auto sp. o.o. 
podmiotu zależnego Emitenta, w związku ze specyfiką prowadzonej przez ten podmiot działalności w zakresie 
sprzedaży nowych samochodów klasy średniej. Ta część rynku jest uwarunkowana dostępnością środków 
finansowych pochodzących z kredytów bankowych na zakup samochodów. Brak finansowania może stać się 
przyczyną relatywnego zmniejszenia wolumenu sprzedaży nowych aut, determinując tym samym wysokość 
osiąganych przez Good Idea S.A. przychodów. 

Poza powyższym, rynek polski jest rejonem aktywności odbiorców, do których Emitent zamierza w przyszłości 
wystosować ofertę sprzedaży samochodów klasy Super Premium. Warto podkreślić, że jednym z 
podstawowych czynników determinujących popyt na samochody luksusowe są dochody osiągane przez 
gospodarstwa domowe, w głównej mierze uzależnione od wskaźników makroekonomicznych, wśród których 
wyróżnia się:  poziom PKB, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych czy stopień zadłużenia 
gospodarstw domowych oraz deprecjację kursu PLN wobec walut obcych. Zdaniem Emitenta – pogorszenie 
koniunktury – w mniejszym stopniu dotknie ludzi bardzo zamożnych – nie pozostając jednakże bez wpływu na 
koszty Emitenta, w których newralgiczną rolę będą odgrywać kursy walut. 

Wszelkie przyszłe, niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, w szczególności pogorszenie 
stanu polskiej gospodarki, kryzys walutowy lub kryzys finansów publicznych, mogą mieć negatywny wpływ na 
osiągane przez Emitenta przychody oraz wyniki z działalności operacyjnej. 

W celu redukcji zagrożenia płynącego z otoczenia Kierownictwo będzie starannie dobierać inwestycje 
kapitałowe związane z podstawową działalnością Emitenta, kierując się sytuacją w branży potencjalnych 
inwestycji w nowe podmioty. Podstawowym kryterium przy realizacji inwestycji będą perspektywy średnio i 
długoterminowe nowych przedsięwzięć oraz wielkość stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Dodatkowo,  

Emitent będzie dążył do dywersyfikacji rynków geograficznych, a także podejmował działania w celu 
zwiększania swojej konkurencyjności (m.in. poprzez zróżnicowanie portfela produktowego oraz zapewnienie 
wysokiej jakości produktów). 

1.2.3. Ryzyko związane z regulacjami prawnymi  
Regulacje prawne w Polsce charakteryzują się obecnie wysoką dynamiką zmian, przede wszystkim w kontekście 
dostosowania prawa krajowego do standardów Unii Europejskiej, w których efekcie pojawiają się 
niejednokrotnie wątpliwości interpretacyjne. Ich ryzyko potęguje dodatkowo brak scentralizowanego systemu 
interpretacji przez organy państwowe. Niejednoznaczność przepisów może rodzić ryzyko nałożenia kar 
administracyjnych lub finansowych w przypadku przyjęcia niewłaściwej wykładni prawnej. Następstwem 
powyższego jest konieczność ponoszenia kosztów monitorowania zmian legislacyjnych oraz kosztów 
dostosowywania przedsiębiorstwa do zmieniających się przepisów.  

Powyższe względy skłaniają Emitenta do korzystania z usług kancelarii prawnej, co jednak całkowicie nie 
eliminuje ryzyka poniesienia strat z tego tytułu. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu nie są Spółce 
znane zmiany w prawie, który mogłyby w istotny sposób wpłynąć na funkcjonowanie Spółki lub też 
spowodować poniesienie dodatkowych kosztów z tego tytułu.  
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1.2.4. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych 
Prowadzona przez Emitenta działalność gospodarcza w zakresie inwestycji narażona jest na ryzyko związane z 
działaniami konkurencyjnych podmiotów w zakresie lokowania środków finansowych w udziały 
przedsiębiorstw. Presja ze strony konkurencyjnych podmiotów może doprowadzić bowiem do wzrostu wyceny 
projektów, których nabyciem zainteresowany będzie Emitent, w związku z czym może nastąpić znaczący spadek 
możliwych do uzyskania stóp zwrotu z takich inwestycji. Silna konkurencja może wpłynąć niekorzystnie na 
możliwości pozyskiwania przez Spółkę nowych projektów inwestycyjnych oraz na wyceny nabywanych 
pakietów akcji bądź udziałów, a w konsekwencji na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe. 
Ponadto w zakresie planowanej przez Emitenta działalności (pkt.4.12.1.2) zaobserwować można stale rosnącą 
liczbę podmiotów zajmujących się sprzedażą luksusowych towarów oraz usług, a przede wszystkim 
systematycznie zwyżkujące zainteresowanie luksusowymi środkami transportu. Wywołane jest to w 
szczególności wzrostem zamożności Polaków i skłania do wejścia na polski rynek coraz większą ilość 
producentów dóbr luksusowych, w tym prestiżowych marek samochodów. Aktualnie można wyróżnić 
kilkanaście firm zbliżonych pod względem prowadzonej przez Emitenta działalności. W ocenie władz Spółki 
największą, bezpośrednią konkurencję w zakresie sprzedaży samochodów luksusowych stanowić będą 
autoryzowane salony dealerskie. Niewykluczone, że w obliczu prowadzonych działań istniejącej bądź nasilającej 
się konkurencji, jak i braku możliwości oddziaływania na podejmowane przez branżowych kontrpartnerów 
przedsięwzięcia (tym szczególniej jeśli są nimi międzynarodowe koncerny ze znacznym kapitałem 
zagranicznym), Emitent może nie być w stanie odpowiadać w sposób skuteczny i efektywny na zmieniające się 
realia rynkowe. 
Zamiarem Spółki w horyzoncie długoterminowym jest zbudowanie stabilnej pozycji na rynkach lokalnych, 
począwszy od lokalizacji na terenie Warszawy i Częstochowy, a następnie rozszerzenie działalności na obszar 
Polski oraz poza jej granice.  Wraz z rozwojem prowadzonej działalności, Spółka zamierza stopniowo wzbogacać 
swoją ofertę o nowe marki oraz zwiększać ilość dostępnych samochodów luksusowych. Czynnikiem rzutującym 
na pozycję Emitenta będzie doskonała znajomość branży, będąca wynikiem doświadczeń zdobytych w 
przeszłości przez założycieli Spółki oraz umiejętność rozpoznania potrzeb. 

1.2.5. Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której Emitent zamierza rozpocząć 
działalność 

Powodzenie planowanej przez Spółkę działalności w obszarze samochodów klasy Super Premium jest ściśle 
skorelowane z bieżącą i przyszłą koniunkturą w branży dóbr luksusowych. Jak pokazały ostatnie wydarzenia, 
kryzys finansowy, choć odczuwalny,  nie wywarł  tak silnego wpływu na wolumen popytu na towary prestiżowe 
jak w pozostałych gałęziach gospodarki. Zgodnie z przewidywaniami, rynek dóbr luksusowych w Polsce 
powinien odnotowywać stabilny wzrost. Wynika to z faktu, że obecnie zaledwie połowa światowych 
najważniejszych marek luksusowych jest obecna na rynku, a liczba potencjalnych nabywców, jak również ich 
poziom dochodów będą się zwiększały wraz z rozwojem polskiej gospodarki. Ulegający poprawie komfort, 
jakość i standard życia Polaków oraz zauważalna zmiana ich mentalności jest także istotnym przejawem 
przyszłego zainteresowania luksusowymi środkami transportu w postaci samochodów klasy Premium i Super 
Premium. 

Niemniej jednak, Emitent nie może zagwarantować, że pozytywne trendy będą utrzymywały się w sposób 
ciągły. Istnieje realne prawdopodobieństwo, że popyt na dobra luksusowe może ulec znaczącemu osłabieniu, 
odbijając się w konsekwencji negatywnie na sytuacji finansowej Good Idea S.A.  

1.2.6.  Ryzyko wahań kursów walut 
Emitent, w przypadku współdziałania w przyszłości z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi (dot. sprzedaży 
samochodów luksusowych) może być zmuszony  do zawierania umów w walutach obcych. Pociągać to może za 
sobą uzależnienie znacznej części ponoszonych kosztów nabycia od aktualnego kursu polskiego złotego wobec 
innych walut, w szczególności EUR i USD. W związku z tym istnieje ryzyko, że w przypadku deprecjacji złotego 
(niekorzystnej zmiany kursu walut względem PLN), Spółka będzie zmuszona do ponoszenia wydatków w 
wysokości odbiegającej od pierwotnie zakładanej w budżecie finansowym, co w rezultacie wpłynie na 
zwiększenie wysokości kosztów zaopatrzenia.  
Należy jednakże zaznaczyć, iż różnice kursowe mogą oddziaływać na wyniki osiągane przez Emitenta zarówno w 
negatywny, jak i pozytywny sposób.  

Minimalizacji ekspozycji przedsiębiorstwa na ryzyko zmiany kursów walutowych służyć będą stosowane przez 
Spółkę: 

 w przyszłości transakcji hedgingowych (strategii polegającej na zabezpieczeniu się przed zmianą ceny) 
przy pomocy instrumentów finansowych tj. kontraktów terminowych (futures, forward), opcji 
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walutowych czy swapów walutowych, 

 system wystawiania faktur w PLN indeksowanych (w parytecie) do waluty rozliczeniowej. 

1.2.7. Ryzyko związane z niszą rynkową  
Specyfika produktów, które będą oferowane przez Emitenta w przyszłości powoduje, iż jego oferta kierowana 
będzie do stosunkowo wąskiej grupy klientów – określanych ze względu na status majątkowy mianem 
„bogatych i zamożnych”. Grupa ta w roku 2010 stanowiła zaledwie 1,62 % populacji kraju (obliczenia na 
podstawie raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce, edycja 2011”). W związku z powyższym, 
działalność Emitenta ma charakter niszowy, co może przełożyć się na osiąganą przez Emitenta rentowność w 
aspekcie wzrostu konkurencyjności w obsługiwanym obszarze działania.  
Choć pojawienie się konkurencji na rynkach lokalnych obsługiwanych przez Emitenta może przynieść istotnie 
negatywny wpływ, należy jednakże zaznaczyć, że liczba bogatych Polaków odnotowuje stabilny, rokroczny 
wzrost, co wpływa na zakres możliwości podażowych Spółki Good Idea S.A.. 

1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

1.3.1. Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem akcji wprowadzonych 
do obrotu 

W sytuacji, 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 dochodzi do naruszenia 
interesów inwestorów, zgodnie z art.78 ust. 2-4 w zw. z art.16 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego Organizator Alternatywnego 
Systemu Obrotu: 

a. 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,  

b. zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc,  
c. wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe. 

Żądanie, o którym mowa w art.78 w ust. 2–4, powinno wskazywać szczegółowe przyczyny, które je uzasadniają. 
Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z żądaniem, o którym mowa 

w art. 78 ust. 2-4 Ustawy o Obrocie. 
Poza tym istnieje ryzyko zawieszenia obrotu notowanymi instrumentami finansowymi przez Organizatora 
Alternatywnego Systemu na okres do trzech miesięcy w przypadku, gdy Emitent narusza przepisy obowiązujące 
w ASO, gdy wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników Obrotu, bądź wynika to z woli Emitenta. 
Ponadto, zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V 
Regulaminu ASO, do których należą m.in.: 

 obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (§ 14 Regulaminu ASO),  

 obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych 
z emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15,  Regulaminu ASO), 

 obowiązek zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi będącemu spółką prawa handlowego 
świadczącego usługi związane z obrotem gospodarczym, dokonania analizy sytuacji finansowej                         
i gospodarczej Emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu 
zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania 
przez Emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości. Obowiązek ten 
może zostać nałożony na Emitenta przez Organizatora Alternatywnego Systemu w przypadku: 
- nie podjęcia przez Emitenta prowadzenia działalności operacyjnej w zakresie lub w terminie 
wskazanym w dokumencie informacyjnym lub w innym dokumencie przekazanym przez Emitenta do 
publicznej wiadomości, 

- zaniechania prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, 
- istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez Emitenta, 
- istotnego pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta . 

 obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO), 

wówczas Organizator Alternatywnego Systemu może: 
a) upomnieć Emitenta, a informacje o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej, 
b) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 20.000 zł, 
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c) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie,  
d) wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie. 
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza instrumenty finansowe Emitenta w przypadku 
zaistnienia następujących okoliczności: 

 w przypadkach określonych przepisami prawa,  

 gdy zbywalność instrumentów finansowych stała się ograniczona,  

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  

 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, 
obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie 
tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Ryzyko wykluczenia z ASO może nastąpić również: 

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

 jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu 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.  
Nie ma pewności, że wymienione powyżej sytuacje nie wystąpią w przyszłości w odniesieniu do papierów 
wartościowych Emitenta. 

1.3.2. Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych na Emitenta ze 
strony Komisji Nadzoru Finansowego 

Spółki, które są notowane na rynku NewConnect, na chwilę sporządzania niniejszego dokumentu są spółkami 
publicznymi w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wobec czego Komisja Nadzoru 
Finansowego posiada kompetencje w zakresie nakładania na Emitentów kar administracyjnych za 
nieprzestrzeganie obowiązków, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub z Ustawy o ofercie publicznej.  
Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 169 – 174 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi. Maksymalna wysokość kary pieniężnej, jaka zgodnie z Ustawą o obrocie 
instrumentami finansowymi mogłaby zostać nałożona na Emitenta, wynosi 1.000.000 zł. 
W przypadku nałożenia takiej kary obrót papierami wartościowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź 
niemożliwy. 

1.3.3. Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości 
Inwestycje w akcje będące przedmiotem obrotu w ASO, generalnie cechują się większym ryzykiem od 
inwestycji w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, czy też w skarbowe papiery wartościowe, ze 
względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim jak i w długim terminie. Poziom 
kursu oraz płynność obrotu akcji zależy od wzajemnych relacji podaży i popytu. Wielkości te są wypadkową nie 
tylko wyników finansowych osiąganych przez notowane spółki, ale zależą również m.in. od zmian wyników 
operacyjnych Emitenta, od czynników makroekonomicznych, czy trudno przewidywalnych zachowań 
inwestorów. Nie można więc zapewnić, że osoba nabywająca akcje, będzie mogła je zbyć, po wprowadzeniu do 
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu. Nie ma więc pewności, że papiery wartościowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich 
wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 

1.3.4. Ryzyko związane z inwestycją na rynku NewConnect 
Inwestor inwestujący w akcje Spółki musi być świadomy faktu, że inwestycja ta jest znacznie bardziej 
ryzykowna niż inwestycja w akcje spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych 
S.A. w Warszawie. Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmienność cen akcji w powiązaniu z 
niską płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku NewConnect musi być rozważone w perspektywie 
średnio i długoterminowej inwestycji. W alternatywnym systemie obrotu występuje ryzyko zmian kursu akcji, 
które może, ale nie musi odzwierciedlać jego aktualnej sytuacji ekonomicznej i rynkowej. 
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1.3.5. Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku lub wykluczenia 
Animatora Rynku z działania w Alternatywnym Systemie 

Zgodnie z § 20 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy z Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku w 
alternatywnym systemie lub wykluczenia go z tego działania Organizator Alternatywnego Systemu może 
zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z 
Animatorem Rynku. W uzasadnionych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o 
kontynuowaniu umowy Emitenta z Animatorem Rynku, a także o systemie notowania danych instrumentów 
finansowych na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań określonym przez Organizatora 
Alternatywnego Systemu, bez zawierania umowy z Animatorem Rynku. 

1.3.6. Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, 
zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym 
systemie lub skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców 

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy z Autoryzowanym Doradcą, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym 
mowa w § 18 ust. 4, wyrażenia sprzeciwu przez Organizatora Alternatywnego Systemu co do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy na podstawie zmienionej lub nowej umowy między Autoryzowanym 
Doradcą a Emitentem, zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie, 
skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców prowadzonej przez Organizatora 
Alternatywnego Systemu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami 
finansowymi emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że 
wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie lub interes uczestników tego obrotu.  
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Rozdział 2.  Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte 
w Dokumencie Informacyjnym 

2.1. Oświadczenie Emitenta 
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2.2. Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 
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Rozdział 3.  Dane o instrumentach finansowych 
wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu 
 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości 
instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów 
uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z 
instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń 
dodatkowych 

3.1.1. Informacje o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych 

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect wprowadza się na podstawie niniejszego 
Dokumentu Informacyjnego następujące instrumenty finansowe: 

 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, 

 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

Łączna wartość nominalna akcji serii B, C i D wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku 
NewConnect wynosi 6.150.000 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Akcje serii  B, C i D stanowią 
98,40 % ogółu wyemitowanych przez Emitenta Akcji i dają prawo do wykonywania 98,40 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. 

Akcje serii B, C i D  zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki Good Idea Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez 
emisję akcji serii B, C, D i E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu 
Spółki (Akt Notarialny Repertorium A numer 899/2012) z dnia 01.03.2012 r. 

Akcje serii B  
Łączna wartość nominalna akcji serii B wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku 
NewConnect wynosi 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). Akcje serii B stanowią 24,00 % ogółu 
wyemitowanych przez Emitenta Akcji i dają prawo do wykonywania 24,00 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Cena emisyjna akcji serii B wynosi 0,10  zł (dziesięć groszy) za jedną sztukę. 
Subskrypcja prywatna odbywała się w dniach 08.03.2012 r. – 05.04.2012 r. 

W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało 15.000.000 sztuk akcji serii B. 
Akcje zostały objęte przez 1 osobę fizyczną i 2 osoby prawne. 
Łączne wpływy do Spółki z tytułu emisji akcji serii B wyniosły 1.500.000 zł. Zapłata za objęte akcje nastąpiła w 
drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności Emitenta i Akcjonariuszy, zgodnie z art. 14 ust. 4 
zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, gdzie wierzytelność Akcjonariusza stanowiła zapłatę za nabycie 
przez Emitenta udziałów spółki IDeaAuto Sp. z o.o.. 
Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 11.06.2012 r. 

Akcje serii C 
Łączna wartość nominalna akcji serii C wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku 
NewConnect wynosi 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).  

Akcje serii C stanowią 4,00 % ogółu wyemitowanych przez Emitenta Akcji i dają prawo do wykonywania 4,00 % 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,10  zł (dziesięć groszy) za jedną sztukę. 
Subskrypcja prywatna odbywała się w dniach 08.03.2012 r. – 25.04.2012 r. 
W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało 2.500.000 sztuk akcji serii C. Akcje 
zostały objęte przez 5 osób fizycznych. 

Łączne wpływy do Spółki z tytułu emisji akcji serii C wyniosły 250.000 zł. 
Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 11.06.2012 r. 
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Akcje serii D 
Łączna wartość nominalna akcji serii D wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku 
NewConnect wynosi 4.400.000 zł (cztery miliony czterysta tysięcy złotych). Akcje serii D stanowią 70,40 % ogółu 
wyemitowanych przez Emitenta Akcji i dają prawo do wykonywania 70,40 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną sztukę.  
Subskrypcja prywatna odbywała się w dniach 08.03.2012 r. – 05.04.2012 r. 
W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało 44.000.000 sztuk akcji serii D. 
Akcje zostały objęte przez 1 osobę prawną. 
Łączne wpływy do Spółki z tytułu emisji akcji serii D wyniosły 8.800.000 zł. Zapłata za objęte akcje nastąpiła w 
drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności Emitenta i Akcjonariusza (Green Broker Sp. z o.o.), 
zgodnie z art. 14 ust. 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, gdzie wierzytelność Akcjonariusza stanowiła 
zapłatę ceny nabycia przez Emitenta nieruchomości. 
W dniach 19.07.2012 r., 31.07.2012 r. i 13.08.2012 r. Green Broker Sp. z o.o. sprzedał 24.250.000 sztuk akcji 
serii D po cenie jednostkowej 0,20 zł, w tym 6.250.000 sztuk akcji Autoryzowanemu Doradcy Domu 
Inwestycyjnemu TAURUS S.A. 
 

Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 11.06.2012 r. 

Tabela 3: Informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji serii B, C i D 

1.  Daty rozpoczęcia i zakończenia oferty prywatnej 
Seria B:  08.03.2012 r. – 05.04.2012 r. 
Seria C: 08.03.2012 r. – 25.04.2012 r. 
Seria D: 08.03.2012 r. – 05.04.2012 r. 

2. Daty przydziału akcji serii  B, C i D: 

Z uwagi na fakt , iż akcje serii  B, C i D zostały 
objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie 

dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 
K.S.H. 

3. Liczba akcji oferowanych 
Seria B: 15.000.000 sztuk 
Seria C:  15.000.000 sztuk 
Seria D: 44.000.000 sztuk 

4. Stopy redukcji Nie dokonano redukcji zapisu 

5. Liczba akcji objętych 
Seria B: 15.000.000 sztuk 
Seria C:  2.500.000 sztuk 
Seria D: 44.000.000 sztuk 

6. Ceny po jakiej akcje  serii B, C i D były nabywane 
Seria B: 0,10 zł 
Seria C: 0,10 zł 
Seria D: 0,20 zł 

7. Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na akcje 
serii B, C i D 

 

Seria B: 3 
Seria C: 5 
Seria D: 1 

8. Liczba podmiotów, które objęły akcje serii B, C i D 
Seria B: 3 
Seria C: 5 
Seria D: 1  

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli 
instrumenty finansowe w ramach wykonywania 
umów o subemisję 

Akcje serii B, C i D nie były obejmowane przez 
subemitentów 

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które 
zostały zaliczone do kosztów emisji 

56.242,00 PLN 

a. Przygotowanie i przeprowadzenie oferty 49.242,00 PLN 

b. Wynagrodzenia subemitentów 
Akcje serii  B, C i D nie były obejmowane przez 

subemitentów 

c. Sporządzenie Dokumentu Informacyjnego 7.000,00 PLN 

d. Promocja oferty 0,00 PLN 
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3.1.2. Uprzywilejowanie, ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów 
finansowych oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z 
instrumentami finansowymi 

Akcje Emitenta serii B, C i D wprowadzane do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 KSH do art. 353 KSH.  

Wśród pozostałych akcji spółki, które nie będą na chwilę obecną wprowadzane do obrotu, wyróżnia się: 
a) 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji imiennych, nieuprzywilejowanych co do głosu serii A, o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 1.000.000. 

Każda akcja serii A daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

Nie jest ograniczona zbywalność akcji serii B, C i D. Akcje serii  B, C i D nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń 
ani świadczeń dodatkowych. 

3.1.3. Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Emitenta, za wyjątkiem akcji 
imiennych. Ograniczenie rozporządzania akcjami imiennymi Emitenta wynika z §6 Statutu, zgodnie z którym 
zarówno zbycie pod dowolnym tytułem prawnym, jak i obciążenie prawem zastawu, użytkowania lub innym 
prawem, wymaga uprzedniej zgody Spółki. 

Zgody na rozporządzenie akcjami imiennymi, w imieniu Spółki udziela lub jej odmawia, w formie uchwały, Rada 
Nadzorcza.  

Akcjonariusz zamierzający rozporządzić akcjami imiennymi zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o swym 
zamiarze listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Do zawiadomienia Akcjonariusz zobowiązany jest 
dołączyć projekt umowy dotyczącej rozporządzenia jego akcjami imiennymi, wskazujący osobę nabywcy, 
zastawnika, użytkownika lub innego uprawnionego w efekcie planowanego rozporządzenia akcjami imiennymi 
oraz wszystkie istotne elementy tej umowy.  

W terminie trzydziestu dni od daty wpływu do Spółki zawiadomienia akcjonariusza, Rada Nadzorcza podejmuje 
uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody lub jej odmowy na rozporządzenie przez Akcjonariusza akcjami 
imiennymi.  

W przypadku odmowy udzielenia zgody na zbycie akcji imiennych, Rada  Nadzorcza może jednocześnie z 
odmową, lub najpóźniej w ciągu następnych trzydziestu dni, wskazać innego nabywcę akcji imiennych 
przeznaczonych do zbycia przez wnioskującego Akcjonariusza.  

W przypadku ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach imiennych zastawnikowi, jak i użytkownikowi 
akcji imiennych nie przysługuje prawo głosu z obciążonych akcji imiennych. 

3.1.4. Ograniczenia umowne w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 

Nie istnieją żadne ograniczenia umowne w obrocie akcjami. 

3.1.5. Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające  z Ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa 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). 

Na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - obowiązek zgłoszenia dotyczy 
zamiaru:  

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

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

Na podstawie art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar 
koncentracji:  
- jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli przez nabycie lub objęcie akcji, innych 
papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad 
jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 
10.000.000 euro; 
- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy 
rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi 
przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy,  lub 
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego 
majątku lub tych akcji albo udziałów; 
- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem 
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; 
- przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

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

W oparciu o art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK, w drodze decyzji, 
wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy – po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać 
koncentracji warunków określonych w ust. 2 - konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona,  
w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.  

Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 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;  
określając w decyzji , o której mowa w ust. 1, termin spełnienia warunków.  

W decyzji o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek 
składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków (Ust. 3 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów).  

Na mocy art. 20 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 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.  

W przypadku jednak, 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, Prezes Urzędu wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie takiej koncentracji,  
w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona (art. 20 ust. 2 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów).  
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Biorąc pod uwagę art. 21 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 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. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu orzeka co do istoty sprawy. Jednak jeżeli koncentracja 
została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może 
na mocy art. 21 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 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 wynikającym z art. 21 ust. 3 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów, 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 (art. 106 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów).  

W oparciu o art. 106 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 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 przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych  
w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów oraz koncentracji. Karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji (art. 107 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).  

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 
organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru 
koncentracji (art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). W przypadku nie wykonania 
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. 

3.1.6. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 
20.01.2004 r. 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:  
a) zawarciu umowy, 
b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
c) 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  
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o wymiarze wspólnotowym. 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja 
przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach (art. 1 ust. 2): 
a) gdy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, 
wynosi więcej niż 5.000.000.000 euro, oraz 
b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000 euro,  
chyba że każde z zainteresowanych 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 (art. 1 ust. 3):  
a) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 
więcej niż 2.500.000.000 euro, 
b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 euro, 
c) w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich ujętych dla celów lit .b łączny obrót każdego  
z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25.000.000 EUR  oraz;  
d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 euro, chyba że każde  
z zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

3.1.7. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym  w Ustawie  
o Ofercie publicznej oraz w Ustawie o Obrocie instrumentami finansowymi, które wraz z Ustawą o Nadzorze 
nad rynkiem kapitałowym zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa   o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, papiery wartościowe nie mają formy 
dokumentu od chwili ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja),  
na podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A 
(KDPW). Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz 
pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. 

Posiadacz rachunku papierów wartościowych może żądać wystawienia przez podmiot prowadzący taki 
rachunek (zwany „wystawiającym”), imiennego świadectwa depozytowego, które potwierdza legitymację do 
realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie 
mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem 
prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego 
świadectwa może zostać wskazana część lub wszystkie papiery wartościowe zapisane na tym rachunku (Art. 9 
ust. 1 i 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).  

Od chwili wystawienia imiennego świadectwa depozytowego – stosownie do Art. 11 ust. 1 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi – papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być 
przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem 
terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów 
wartościowych na tym rachunku.  

Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty nie mogą wykorzystywać 
informacji poufnej, szczegółowo zdefiniowanej w art. 154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

Są to między innymi osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, 
posiadaniem w spółce akcji lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania 
zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.  

Są to w szczególności: 
a/ członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, 
biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym 
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub  
b/ akcjonariusze spółki publicznej, lub  
c/ osoby zatrudnione lub pełniące funkcję opisane w pkt a/ powyżej – w podmiocie zależnym lub dominującym 
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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.  
Nie mogą wykorzystywać takiej informacji również osoby posiadające informację poufną w wyniku popełnienia 
przestępstwa, albo posiadające informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli 
wiedziały lub przy dołożeniu należytej staranności mogły się dowiedzieć, że jest to informacja poufna.  

Osoby wymienione powyżej nie mogą również ujawniać informacji poufnej oraz udzielać rekomendacji lub 
nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 
których dotyczy ta informacja (Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).  

W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, zakaz wykorzystywania informacji poufnej dotyczy również osób fizycznych, które 
uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (Art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi).  

Wykorzystywaniem informacji poufnej – zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
– 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 określonego  
w pkt 1 instrumentu finansowego.  
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 określonego w pkt 3 instrumentu 
finansowego.  

Na podstawie art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, m.in. 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, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy  
o obrocie instrumentami finansowymi, 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. Nie mogą także 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.  

Na podstawie art. 159 ust. 1a Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, m.in. 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, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy  
o obrocie instrumentami finansowymi, nie mogą działając jako organ osoby prawnej podejmować czynności, 
których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby 
trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych  
z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie 
takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  

Przepisów art. 159 ust. 1 i ust. 1a Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi nie stosuje się do czynności 
dokonywanych (art. 159 ust. 1b Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi): 
1/ przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1  
lit. a, zleciła zarządzenie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby  
w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 
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2/ w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących 
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną 
przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo  
3/ w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi  
na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy  
o ofercie publicznej, albo  
4/ w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania  
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo  
5/ w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo  
6/ w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 
emitenta, pod warunkiem, że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem 
biegu danego okresu zamkniętego.  
Na wyżej wymienione osoby, które dokonują w czasie trwania okresu zamkniętego wskazanych wyżej 
czynności, Komisja Nadzoru Finansowego na mocy art. 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
może nałożyć w drodze decyzji karę pieniężną do wysokości 200.000 złotych chyba, że zaistniały okoliczności 
opisane w art. 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

Okresem zamkniętym jest (art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi):  
• okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną (wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) informacji 
poufnej dotyczącej Emitenta lub określonych w ust. 1 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 (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 
1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany 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 (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 
1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany 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 (wymieniona w art. 156 ust. 
1 pkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany 
raport.  
Osoby: 1/ wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami; 2/ 
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 zobowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz temu Emitentowi 
informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, 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 (Art. 160 ust.1 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi).  

Na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała powyższy obowiązek, Komisja Nadzoru Finansowego – 
na mocy art. 175 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – może nałożyć, w drodze decyzji, karę 
pieniężną w wysokości 100.000 złotych, chyba że zaistniały okoliczności opisane w art. 175 ust. 1 pkt 1 lub 2 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. osoba ta: 
1/ zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 
wartościowych, w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego 
zarządzania;  
2/ przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji.   
Zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,  
w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach 
określonych w art. 39 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (art. 161a ust. 1 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi).  

Natomiast zakazy, o których mowa w art. 156 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, odnoszą  
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się również do informacji poufnych dotyczących papierów wartościowych będących przedmiotem oferty 
publicznej, które mają podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu  
do alternatywnego systemu obrotu (art. 161a ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).  

Ustawa o ofercie publicznej zawiera pewne restrykcje co do obrotu akcjami Emitenta, jak również nakłada  
na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie 
głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg obowiązków odnoszących się  
do takich czynności i zdarzeń.   

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej, każdy: 
- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej, albo  
- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów  
w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 
1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,  
- 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 Nadzoru Finansowego oraz spółkę nie później niż  
w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.  

Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie publicznej powyższe zawiadomienie powinno zawierać informacje o: 
1/ dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;  
2/ 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;  
3/ 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;  
4/ 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; 
5/ podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 
6/ osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.  

W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie,  
nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisje Nadzoru 
Finansowego oraz Emitenta. (art. 69 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej).  

W oparciu o treść art. 69 a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w art. 69 tejże ustawy 
spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów  
w związku z:  
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo  
lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

Jak stanowi natomiast ust. 2 w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiadomienie, o którym mowa  
w art. 69 ust. 1, zawiera również informacje o:  
1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego 
osiągnie w wyniku nabycia akcji; 
2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Według treści ust 3. 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. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: 
1/ akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie  
lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 
72 Ustawy o ofercie publicznej;  
2/ wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem 
obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej;  



  

  

  

GGoooodd  IIddeeaa    SS..AA..  

 

Dokument Informacyjny  25 

  

 

3/ akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o ofercie 
publicznej.  

Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania  
nad uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw (Art. 89 ust. 3 Ustawy o ofercie 
publicznej).  

Obowiązki publicznych wezwań, o których mowa w art. 72-74 Ustawa o ofercie publicznej – nie powstają  
w przypadku nabywania akcji wprowadzonych do alternatywnego sytemu obrotu, które nie są przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie są dopuszczone do tego obrotu. 
Powyższe wyłączenie znajduje zastosowanie w przypadku akcji Emitenta, gdyż żadna z tych akcji nie jest 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie, ani przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 

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 ustanowienie zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 02 kwietnia 
2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb 
postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi.  

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:  
a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku  
z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,  
b) funduszu inwestycyjnym – 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) 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) 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) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez  
te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej 
polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności 
powodujące powstanie tych obowiązków,  
f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadając akcje spółki publicznej,  
w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego 
w tych przepisach.  

Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej w przypadkach wskazanych w pkt e) i f) obowiązki mogą być 
wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.  

W oparciu o treść art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 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, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 
dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 
wartościowych, 
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 jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.  

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z (art. 87 ust. 
2 Ustawy o ofercie publicznej): 

 papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi 
rozporządzać według własnego uznania.  

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków (art. 87 ust. 5 Ustawy o ofercie 
publicznej):  

 po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty 
zależne, 

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

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

3.2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji jest 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 

Akcje serii B, C i D   zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki Good Idea Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez 
emisję akcji serii B, C, D i E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu 
Spółki (Akt Notarialny Repertorium A numer 899/2012) z dnia 01.03.2012 r.  

Akcje serii B, C, D  zostały zarejestrowane w KRS dnia 11.06.2012 r. 

Akt Notarialny Repertorium A numer 899/2012 

UCHWAŁA NUMER 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GOOD IDEA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, C, D i E, 
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

oraz zmiany Statutu Spółki 
 

§ 1 
Emisja akcji serii B, C, D i E 

1. Działając na podstawie przepisów art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GOOD IDEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podwyższyć kapitał 
zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), o kwotę nie większą niż 7.440.000 zł (siedem milionów czterysta 
czterdzieści tysięcy złotych), to jest do kwoty nie większej niż 7.540.000,00 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych).  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonane zostanie poprzez emisję: 
a. nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, 
b. nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, 
c. nie więcej niż 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 
d. nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda. 
3. Akcje serii B, C, D i E pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji akcji serii B, C, D i E, przy czym Walne Zgromadzenie GOOD IDEA S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na 
opłacenie akcji serii B, C, D i E w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności zgodnie z art. 14 ust. 4 Kodeksu spółek 
handlowych.  

4. Akcje serii B, C, D i E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy 2012/2013, tj. począwszy od dnia 01 lipca 2012 roku. 

5. Akcje serii B, C, D i E zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej Inwestorom zewnętrznym. 
6. Umowy objęcia akcji serii B, C, D i E zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. 

 
§ 2 

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć w 

całości przysługujące Akcjonariuszom akcji serii A prawo poboru akcji przy emisji akcji serii B, C, D i E.  
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii B, C, D i E jest cel emisji akcji serii B, C, D i E, jakim jest pozyskanie 

w drodze prywatnej oferty akcji serii B, C, D i E środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie 
prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu 
Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii B, C, D i E przez dotychczasowych 
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akcjonariuszy.  
§ 3 

Zmiana Statutu Spółki 
1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C, D i E zmienia się Statut Spółki z dnia dziesiątego 

listopada dwa tysiące jedenastego roku (2011-11-10) roku, w ten sposób, że § 5 ust. 5.1, otrzymuje nowe brzmienie: 
„ § 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 7.540.000 zł (siedem 
milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na: 

a) 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o 
numerach od A0000001 do A1000000 oraz o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, pokryte 
gotówką; 

b) nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 
złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od B00000001 do B15000000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 
(jeden milion pięćset tysięcy) złotych, pokryte gotówką w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności 
zgodnie z art. 14 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych;  

c) nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 
złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od C00000001 do C15000000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 
(jeden milion pięćset tysięcy) złotych, pokryte gotówką.  

d) nie więcej niż 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 
złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od D00000001 do D44000000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.400.000 
(cztery miliony czterysta tysięcy) złotych, pokryte gotówką, lub w drodze wzajemnego umownego potrącenia 
wierzytelności zgodnie z art. 14 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych; 

e) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych 
(dziesięć groszy) każda o numerach od E000001 do E400000 oraz o łącznej wartości nominalnej 40.000 (czterdzieści 
tysięcy) złotych, pokryte gotówką.” 

2. Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu 
jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał, zamieszczonych w niniejszym protokole oraz po złożeniu 
przez Zarząd dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki po przeprowadzeniu emisji akcji serii B, C, D i E. 

 
§ 4 

Upoważnienie dla Zarządu 
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w zakresie 

nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do:  
-  ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B, C, D i E, 
-  określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii B, C, D i E, 
-  ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii B, C, D i E, 
-  wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii B, C, D i E, 
-  zawarcia umów o objęciu akcji serii B, C, D i E, w trybie subskrypcji prywatnej, 
-  dokonania przydziału akcji serii B, C, D i E, 
-  złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału 

zakładowego i związaną z tym zmianą treści § 5 ust. 5.1 Statutu Spółki,- 
-  złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.  
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 

 

Akcje serii  B, C, D są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na 
podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Good Idea Spółka Akcyjna z siedzibą                    
w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu                             
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, C, D i E, dematerializację akcji/ praw do akcji serii B, C, D i E oraz 
udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej 
sprawie (Akt Notarialny Repertorium A numer 899/2012) z dnia 01.03.2012 r. 
 

UCHWAŁA NUMER 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GOOD IDEA Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji/praw do akcji serii B, C, D i E, 
 dematerializację akcji/praw do akcji serii B, C, D i E oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki 

do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie 
 

§ 1 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GOOD IDEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na ubieganie się o 

dopuszczenie i wprowadzenie akcji/praw do akcji serii B, C, D i E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na 
rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.). 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GOOD IDEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dokonanie 
dematerializacji akcji/praw do akcji serii B, C, D i E zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi. 
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§ 2 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GOOD IDEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do 

podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji/praw do 
akcji serii B, C, D i E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GOOD IDEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do 
podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji/praw do akcji serii B, 
C, D i E, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji w 
depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – akcji/praw 
do akcji serii B, C, D i E. 

Protokół Posiedzenia Zarządu Spółki Good Idea S.A. z dnia 07.03.2012r. 

  
UCHWAŁA NR 01/03/2012 

Zarządu Spółki Good Idea S.A. 
z siedzibą w Warszawie z dnia 07.03.2012 roku 

w sprawie: oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii B, C, D i E. 
 

§1 
1. Działając na podstawie art.431 § 1 i §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 4 uchwały numer 1 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Good Idea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 01 marca 2012r. (Akt Notarialny 
Repertorium A numer 899/2012) Zarząd Good Idea S.A. postanawia oznaczyć ceny emisyjne akcji serii B, C, D i E w następujący sposób: 
a) Cena emisyjna akcji serii B zostaje ustalona w wysokości: 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję. 
b) Cena emisyjna akcji serii C zostaje ustalona w wysokości: 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję. 
c) Cena emisyjna akcji serii D zostaje ustalona w wysokości: 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za każdą akcję. 
d)  Cena emisyjna akcji serii E zostaje ustalona w wysokości: 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

UCHWAŁA NR 02/03/2012 
Zarządu Spółki  Good Idea S.A. 

z siedzibą w Warszawie z dnia 07.03.2012 roku  
w sprawie: ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii B, C, D i E. 
 

§1 
1. Działając na podstawie art.431 § 1 i §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 4 uchwały numer 1 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Good Idea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 01 marca 2012r. (Akt Notarialny 
Repertorium A numer 899/2012) Zarząd Spółki Good Idea S.A. postanawia w ramach upoważnienia do określenia szczegółowych 
warunków emisji, ustalić: 
a)  dla akcji serii B, datę otwarcia subskrypcji na dzień 08.03.2012 roku, a datę zamknięcia subskrypcji na dzień 21.03.2012 roku; 
b)  dla akcji serii C, datę otwarcia subskrypcji na dzień 08.03.2012 roku, a datę zamknięcia subskrypcji na dzień 21.03.2012 roku; 
c) dla akcji serii D, datę otwarcia subskrypcji na dzień 08.03.2012 roku, a datę zamknięcia subskrypcji na dzień 31.03.2012 roku; 
d) dla akcji serii E, datę otwarcia subskrypcji na dzień 08.03.2012 roku, a datę zamknięcia subskrypcji na dzień 31.03.2012 roku; 

2. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminów obowiązywania subskrypcji prywatnej akcji serii B, C, D i E tj. 
zmiany daty zamknięcia subskrypcji, nie przekraczającej zgodnie z art.438 §1 okresu 3 miesięcy od dnia otwarcia subskrypcji prywatnej. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
 

Protokół Posiedzenia Zarządu Spółki Good Idea S.A. z dnia 20.03.2012r. 
  

UCHWAŁA NR 01/03/2012 
Zarządu Spółki Good Idea S.A. 

z siedzibą w Warszawie z dnia 20.03.2012 roku 
w sprawie: przedłużenia trwania subskrypcji prywatnej akcji serii B, C, D i E  

§1 
1. Działając na podstawie art. 431 § 1 i §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 4 uchwały numer 1 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Good Idea S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 01 marca 2012r. (Akt Notarialny 
Repertorium A numer 899/2012) oraz uchwały nr 02/03/2012 Zarządu Spółki Spółki Good Idea S.A. z dnia 07.03 2012 roku w sprawie: 
ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii B, C. D i E, Zarząd Spółki Good Idea S.A postanawia w ramach 
upoważnienia do określenia szczegółowych warunków emisji, przedłużyć termin trwania subskrypcji akcji serii B, C, D i E. do dnia 05 
kwietnia 2012 roku. 

2. Zarząd Spółki postanawia ustalić termin płatności za akcje serii B, C, D i E na dzień 10 kwietnia 2012 roku. 
3. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminów obowiązywania subskrypcji prywatnej akcji serii B, C, D i E 

tj. zmiany daty zamknięcia subskrypcji, nie przekraczającej zgodnie z art. 438 §1 okresu 3 miesięcy od dnia otwarcia subskrypcji 
prywatnej. 

r. §2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Protokół Posiedzenia Zarządu Spółki Good Idea S.A. z dnia 05.04.2012r. 
 

UCHWAŁA NR 01/04/2012  
Zarządu Spółki Good Idea S.A.  

z siedzibą w Warszawie z dnia 05.04.2012 roku 
w sprawie: przedłużenia trwania subskrypcji prywatnej akcji serii C i E 

§1 
1. Działając na podstawie art.431 § 1 i §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 4 uchwały numer 1 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Good Idea S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 01 marca 2012r. (Akt Notarialny 
Repertorium A numer 899/2012) oraz uchwały nr 01/03/2012 Zarządu Spółki Spółki Good Idea S.A. z dnia 20.03.2012 roku w sprawie: 
przedłużenia trwania subskrypcji prywatnej akcji serii B. C, D i E. Zarząd Spółki Good Idea S.A. postanawia przedłużyć ponownie termin 
trwania subskrypcji prywatnej akcji serii C i E, do dnia 25 kwietnia 2012 roku. 

2. Zarząd Spółki postanawia ustalić termin płatności za akcje serii C i E na dzień 30 kwietnia 2012 roku. 
3. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do możliwości kolejnego przedłużenia terminów obowiązywania subskrypcji prywatnej akcji serii C 

i E tj. zmiany daty zamknięcia subskrypcji, nie przekraczającej zgodnie z art.438 §1 okresu 3 miesięcy od dnia otwarcia subskrypcji 
prywatnej. 

. §2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

3.3. Daty, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje serii B, C, D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku jaki przeznaczony będzie do podziału 
za rok obrotowy 2012/2013, tj. począwszy od dnia 1 lipca 2012 roku. 

Akcje serii A, B, C i D są tożsame w prawie do dywidendy. 

W dniu 21.08.2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę Nr 3 w sprawie przeznaczenia 
zysku osiągniętego w roku obrotowym od 10 listopada 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.  
Zysk netto w wysokości w wysokości 776.142,64 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. 

3.4. Prawa z instrumentów finansowych i zasady ich realizacji 

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:  
a)  prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych), 
b) prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych)                   
w przypadku nowej emisji, z zastrzeżeniem art. 433 §2 Kodeksu  Spółek Handlowych, 
c) prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 w Kodeksu Spółek Handlowych. 
Szczegółowo, wszystkie uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 

3.4.1. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 

3.4.1.1. Uprawnienia wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych 
Kodeks Spółek Handlowych, regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników 
(akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach spółek 
czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze 
majątkowym i korporacyjnym. Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  

 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych);  

 prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego 
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, na żądanie, najpóźniej na 
piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych);  

 prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 
zgromadzenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału 
zakładowego. Statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 1/20 kapitału zakładowego (art. 400 § 1 KSH). Wyżej wymienione 
żądanie należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta (art. 400 § 2 KSH).  

 prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez 
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Żądanie to powinno 
zostać zgłoszone Zarządowi Emitenta nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.               
W spółce publicznej termin ten wynosi 21 dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 
401 § 1 KSH). Statut zgodnie z art. 401 § 6 może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw                         
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w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przez 
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 1/20 kapitału zakładowego.  

 prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami 
spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) 
(art. 406¹ § 1 KSH). Jest to prawo o charakterze bezwzględnym, a jego gwarancją jest procedura zwoływania 
Walnego Zgromadzenia (art. 402, 402¹-402³, 405 KSH), a także możliwość wytoczenia przez akcjonariusza 
bezzasadnie niedopuszczonego do udziału w Walnym Zgromadzeniu, bądź nieobecnego na Walnym 
Zgromadzeniu wskutek wadliwego zwołania zgromadzenia, powództwa przeciwko Spółce o uchylenie uchwały 
Walnego Zgromadzenia (art. 422 § 1 i 2 KSH). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz 
zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu (art. 406² KSH). Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia                       
w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w 
dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub                   
w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego 
stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie 
będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (art. 406³ § 1 KSH). 
Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do 
imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o 
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 KSH). Żądanie wydania imiennego 
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez uprawnionego ze zdematerializowanych 
akcji na okaziciela spółki publicznej, powinno być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu 
Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa                        
w Walnym Zgromadzeniu. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406³ § 2 KSH). Listę uprawnionych z akcji 
na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji 
złożonych w spółce zgodnie z art. 406³ § 1 KSH oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt 
papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 406³ § 6 KSH).  
Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu                       
w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz dołączone do 
księgi protokołów (art. 412¹-412² KSH).  

 prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu zarządu spółki oraz prawo do żądania sporządzenia 
odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1¹ KSH).   

 prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia (art. 407 § 2 KSH); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków 
powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

 prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego 
Zgromadzenia (art. 410 KSH). Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących                   
w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia 
oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas 
obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista 
obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. 
Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH);   

 prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 KSH). Jeżeli Statut Emitenta lub ustawa nie stanowią 
inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut Spółki nie przewiduje 
ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy Spółki dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w Spółce. 
Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji 
dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki. Akcjonariusz spółki publicznej może oddać 
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głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia 
(art. 411¹ § 1 KSH).   

 Prawo Maksymalnej ilość  głosów (art. 352 KSH). Jednej akcji nie można przyznać więcej niż dwa głosy.               
W przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym 
warunkom uprzywilejowanie to wygasa. 

 prawo do żądania tajnego głosowania, choćby przez jednego z akcjonariuszy obecnych lub 
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 
wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych (art. 420 § 2 KSH);  

 prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Artykuł 385 
§ 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału 
zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne 
Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób 
powołania Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która 
przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków 
Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą 
jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty w Radzie 
Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi 
powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których 
głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH). W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co 
najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady 
Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wyboru Rady Nadzorczej;  

 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, zawierającej wypis z protokołu wraz                
z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy,                 
a także prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu Spółek 
Handlowych);  

 prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i 
godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego 
przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych); w takich 
przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez 
Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który głosował 
przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 
swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był 
obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego 
Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego 
Zgromadzenia; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej (art. 422 § 2 KSH). Zgodnie 
natomiast z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości                      
o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne 
Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, 
podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość 
przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu 
rozpatrzenia jego powództwa; 

 prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych), przysługuje akcjonariuszom 
uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno być wniesione w 
terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w 
terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po 
przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie 
miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego 
do czasu rozpatrzenia jego powództwa; 

 prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących 
Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia 
(art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej 
przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH powinien odmówić udzielenia informacji, gdy 
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mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej,                      
w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. 
Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić 
podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej (art. 428 § 3 KSH). 
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej 
spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi (art. 428 
§ 4 KSH). Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić 
akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli 
przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji  nie później niż w terminie 
dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.  W przypadku zgłoszenia przez 
akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd 
może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu 
art. 428 § 2 KSH (art. 428 § 6 KSH). W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, 
Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz                        
z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu 
Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz 
udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 7 KSH).  

 prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o 
których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). 
Wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, 
na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może również złożyć 
wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 
akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem (art. 429 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych); 

 prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody przeciwko członkom władz Emitenta lub innym 
osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych);  

 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta 
(art. 505, 540 i 561 Kodeksu Spółek Handlowych). 

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także 
prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową, będącą również akcjonariuszem 
Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 
pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także 
akcjonariuszem Emitenta.  
Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również 
ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, albo liczby udziałów lub 
głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na 
podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny złożone być 
na piśmie.  
Odpowiedzi na pytania określone w art. 6 § 4 KSH należy udzielić akcjonariuszowi oraz właściwej spółce 
kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło 
do adresata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano Walne Zgromadzenie, bieg terminu do 
jej udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się Walne Zgromadzenie. Od 
dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie 
może wykonywać praw z akcji  w spółce kapitałowej, o której mowa w art. 6 § 4 zdanie pierwsze KSH (art. 6 § 5 
KSH). 

3.4.1.2.   Uprawnienia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi 
Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dokumentem potwierdzającym fakt 
posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo 
depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.                 
W takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje 
roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu Spółek 
Handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego oraz imiennego zaświadczenia               
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej wystawionego przez podmiot prowadzący 
rachunek papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże 
akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. W art. 84 ust. 1 Ustawy                      
o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym co 
najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie 
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uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego                                 
z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze mogą                 
w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej 
uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Wobec niepodjęcia przez Walne 
Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, albo 
podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, wnioskodawcy mogą wystąpić 
o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego w terminie 
14 dni od dnia powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o ofercie publicznej).  

3.4.1.3. Uprawnienia o charakterze majątkowym 
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  

 prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podstawie art. 347 Kodeksu Spółek 
Handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki 
wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony 
przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom 
Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji, posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy 
ustalonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały                
o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 347 § 2 
KSH w zw. z art. 348 § 3 KSH). Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do 
dokonanych wpłat na akcje. Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w 
regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o 
pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w 
terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym 
Emitenta jest okres od 1 lipca do 30 czerwca, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do 
końca grudnia każdego roku. Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów 
bieżących. Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku               
(w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym 
stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków 
odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu 
Spółek Handlowych i regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki 
odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych:  
W oparciu o postanowienia § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent zobowiązany jest 
poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach D i W nie później 
niż 5 dni przed dniem D, a  także przekazać te informacje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną 
stronę internetową Krajowego Depozytu zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego. 
Zgodnie z treścią § 106 pkt 3 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w terminie o którym mowa powyżej 
Emitent przekazuje ponadto: 
a/ KDPW – informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, oraz konta 
na których w KDPW rejestrowane są te akcje za pomocą dedykowanej strony internetowej Krajowego 
Depozytu,  
b/ uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych Emitenta, na które 
dywidenda nie będzie wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji.  
Jeżeli w powyższym terminie, Emitent nie będzie w stanie określić liczby akcji własnych, na które dywidenda nie 
będzie wypłacana, wówczas jest on zobowiązany przekazać KDPW oraz właściwym uczestnikom informacje, o 
których mowa w lit. a i b, najpóźniej do dnia D.  
Zgodnie z § 106 pkt 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dzień W (tj. dzień otrzymania przez uczestnika, dla 
którego KDPW prowadzi konto ewidencyjne, świadczenia w papierach wartościowych, lub dzień, w którym 
środki pieniężne będące przedmiotem świadczenia zostały przeniesione na rachunek pieniężny) może 
przypadać najwcześniej 10 dnia po dniu D (tj. takim dniu, że konta ewidencyjne i stany kont istniejące                          
z upływem tego dnia są podstawą dla ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z papierów 
wartościowych i wielkości tych świadczeń).  
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej 
następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do 
dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym 
lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku 
uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób 
uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.  
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku 
dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych 
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ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący 
osobami fizycznymi, mogą, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów 
międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez 
Emitenta, podatku od dywidendy. Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę na terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak                           
i prawną), podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 % uzyskanego 
przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z 
krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu 
akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej. Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o 
kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z zastosowaniem właściwej stawki), a następnie przekazana na 
rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w 
sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub nie pobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod 
warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca 
siedziby zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, 
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez 
płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, 
bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych. Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie 
postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały 
redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego 
podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.  
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 pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych): w 
przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom Emitenta 
przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji 
(prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych 
na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje (433 § 6 KSH). Natomiast w interesie Spółki, zgodnie 
z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:  
-  większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,  
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym do 
publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii 
Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji 
bądź sposób jej ustalenia.  
Powyższe wymogi zgodnie z art. 433 § 3 KSH 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 żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463 § 1 KSH, o ile inaczej nie 
uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, bądź statut, likwidatorami 
spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość 
wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów 
poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów (art. 463 § 2 KSH),  
 prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek 
Handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, 
ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, o czym mowa w 
art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki może nastąpić 
podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu, ale nie 
wcześniej niż po upływie roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. 
Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH, dzieli 
się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał 
zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o 
liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.  
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 prawo do rozporządzania akcjami; przez rozporządzenie 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. We wszystkich powołanych wyżej przypadkach przedmiotem 
rozporządzenia są: prawa wynikające z akcji, nie zaś 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. Zbycie akcji jest dopuszczalne na mocy art. 337 § 
1 KSH, który brzmi: „Akcje są zbywalne”, ponadto jest on konsekwencją kapitałowego charakteru spółki 
akcyjnej. Podstawą prawną dopuszczalności ustanowienia użytkowania na prawach (w tym na prawach z akcji) 
jest art. 265 § 1 KC, zaś w przypadku zastawu jest to art. 327 KC. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na 
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym 
przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych 
akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

3.5. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty 
dywidendy w przyszłości 

Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz 
o wypłacie dywidendy jest 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 oraz dzień wypłaty dywidendy 
(art. 348 § 3 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na 
swoim rachunku akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale jako dzień ustalenia prawa 
do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. 
Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej 
wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. 

W oparciu o postanowienia § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent zobowiązany jest 
poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach D i W nie później 
niż 5 dni przed dniem D, a  także przekazać te informacje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną 
stronę internetową Krajowego Depozytu zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego.  
Zgodnie z § 106 pkt 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dzień W (tj. dzień otrzymania przez uczestnika, dla 
którego KDPW prowadzi konto ewidencyjne, świadczenia w papierach wartościowych, lub dzień, w którym 
środki pieniężne będące przedmiotem świadczenia zostały przeniesione na rachunek pieniężny) może 
przypadać najwcześniej 10 dnia po dniu D (tj. takim dniu, że konta ewidencyjne i stany kont istniejące                           
z upływem tego dnia są podstawą dla ustalenia osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z papierów 
wartościowych i wielkości tych świadczeń).  
Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW.  

Po sprawdzeniu zgodności informacji uzyskanych od uczestników zaangażowanych w obsługę wypłaty 
dywidendy, ze stanami kont prowadzonych w Krajowym Depozycie, Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi, 
poprzez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu, wezwanie do wniesienia środków pieniężnych 
przeznaczonych na realizację prawa do dywidendy (§ 111 pkt 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Wypłata 
dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej, następuje 
poprzez postawienie przez Emitenta w terminie W do godz. 11.30 do dyspozycji KDPW środków na realizację 
prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym (§ 112 pkt 1 
Szczegółowych Zasad Działania KDPW), a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od 
Emitenta na poszczególne rachunki pieniężne lub rachunki bankowe uczestników bezpośrednich (§ 112 pkt 2 
Szczegółowych Zasad Działania KDPW), którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy. 
Jeżeli emitent przekaże tytułem realizacji prawa do dywidendy kwotę inną, aniżeli kwota wynikająca                             
z otrzymanego przez niego wezwania, o którym mowa powyżej, wówczas jest on zobowiązany do wskazania 
szczegółowego sposobu rozdziału przekazanej kwoty (§ 112 pkt 3 Szczegółowych Zasad Działania KDPW).  

Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych 
Spółki i jej zapotrzebowania na środki finansowe. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz 
operacja wypłaty dywidendy jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW. 



  

  

  

GGoooodd  IIddeeaa    SS..AA..  

 

Dokument Informacyjny  36 

  

 

3.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z 
posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi 
dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku 

3.6.1. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 
Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia 
podatku dochodowego (w wysokości 19 %) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają 
siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka 
podatku jest taka sama (19 %), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta 
z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 

3.6.2. Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od 
osób prawnych 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat 
należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu 
dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku 
przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 
podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  
1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca 
podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
1. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, 
bez względu na miejsce ich osiągania, 
2. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o 
której mowa w pkt 1,  
3. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend 
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 
mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a Ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych).  

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody)  
z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania 
udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której 
mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów 
(przychodów) z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego  
po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu,  w którym 
po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia (art. 22 ust 4 b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

3.6.3. Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od 
osób fizycznych 

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 dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy 
lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5 a i 13 oraz art. 30 a ust. 1,  
z zastrzeżeniem ust. 5 - w wysokości 19 %. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie  
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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 (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:  
- dochód z umorzenia udziałów lub 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 (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,  
- dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach 
ilościowych,  
- w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców 
(akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,  
- w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez 
wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona 
na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej  
lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie 
z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania 
przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie  
lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego 
udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej 
udziałów (akcji) przed podziałem,  
- wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki 
osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia. 

Art. 24 ust. 5d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że dochodem z umorzenia udziałów 
lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest 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; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia 
nabycia spadku lub darowizny. 

3.6.4. Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od 
zagranicznych osób prawnych i fizycznych 

Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 % przychodu spoczywa na biurze maklerskim  
w przypadku, gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów 
zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:  

 osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3  
ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i  

 osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania  
(art. 3 ust. 2 a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  
Zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów  
w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby 
lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku, gdy umowa o unikaniu 
podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie 
przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. Zastosowanie stawki podatku wynikającej  
z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo nie pobranie podatku zgodnie  
z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów 
podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ 
administracji podatkowej (art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).  

W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30 a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób f izycznych, 
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu 
opodatkowaniu albo nie pobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania dla celów 
podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.  

Na podstawie artykułu 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podatku dochodowego 
zwolnione są dochody z dywidend oraz inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
które łącznie spełniają następujące warunki:  
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1. wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca 
podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym  
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym  
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;  
3. spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji)  
w kapitale spółki wypłacającej te dochody;  
4. spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, 
bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
(udziałów) akcji w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów.  
W przypadku niedotrzymania warunku posiadania (udziałów) akcji w tej wysokości, nieprzerwanie przez okres 
dwóch lat Spółka, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
będzie zobowiązana do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych 
w art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 19 % dochodów (przychodów), 
do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od 
następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. (art. 22 ust. 4b Ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych).  

Przepisy z art. 20-22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się  z uwzględnieniem umów w 
sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska (art. 22 a Ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych).  

Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz 
inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
podlegają opodatkowaniu w Polsce. 

3.6.5. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji i praw do akcji 

3.6.5.1. Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne 
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem,  
tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi  
na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji 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 akcje, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu  
w składanej co miesiąc 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.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową 
jest możliwe pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania 
lub siedzibie podatnika za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy 
organ administracji podatkowej. 

3.6.5.2. Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne 
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 oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 
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przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu (art. 30 
b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 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 (art. 
30 b ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych 
tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.  

Zgodnie z art. 30 b ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dochodem, o którym mowa  
w art. 30 b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest osiągnięta w roku podatkowym:  
1. 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 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  
2. różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,                
o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,                     
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 a Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych,  
3. 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 38 a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  
4. różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających 
osobowość prawną, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub  
art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  
5. 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. 1 e Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

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, w tym również dochody, o których mowa  
w art. 24 ust. 14, 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 lub jego zorganizowana 
część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30 b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych).  

Zgodnie z art. 30 b 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 zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 

3.6.5.3. Podatek dochodowy od dochodów ze sprzedaży praw do akcji (PDA) 
Zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży praw do akcji są analogiczne do zasad opodatkowania dochodów 
ze sprzedaży akcji uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Podobnie w przypadku podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży praw do akcji oraz praw 
poboru są analogiczne, jak przy sprzedaży akcji. 

3.6.5.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych 
 Sprzedaż papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy 
ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 101 
poz. 649).  

W myśl art. 9 pkt 9 sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

 firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

 dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

 dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

 dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, 
jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego stanowią czynności 
cywilnoprawne zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. 
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Jednak, gdy akcje dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez korzystania  
z pośrednictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od czynności 
cywilnoprawnych od takiej transakcji, określona w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b wynosi 1 %. W terminie 14 dni od dnia 
powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację 
w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku  
od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. 

3.6.5.5. 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. 

3.6.5.6. Odpowiedzialność płatnika podatku 
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 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 niewpłacony. 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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Rozdział 4.  Dane o Emitencie 

4.1. Dane Emitenta 

Tabela 4: Dane Spółki Good Idea  Spółka Akcyjna 

Nazwa (Firma): Good Idea  S.A. 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba: Warszawa 

Kod pocztowy: 02-676 

Województwo: Mazowieckie 

Adres: ul. Postępu 15 C 

Tel.: 22 38 16 000 

Fax.: 22 38 16 001 

E-mail: office@good-idea.co 

www: www.good-idea.co 

REGON: 145931714 

KRS: 0000405976 

NIP: 1080012128 

 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 
Emitenta został utworzony na czas nieoznaczony.  

4.3. Wskazanie przepisów prawa na podstawie których Emitent został 
utworzony 

Emitent został utworzony i działa na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek 
handlowych. 

Spółka została założona jako Good Idea Spółka Akcyjna – Aktem Notarialnym  z dnia 10.11.2011 r., Repertorium 
A  numer 5132/2011 sporządzonym przez notariusza Joannę Nowakowską-Drapała z Kancelarii Notarialnej przy 
ulicy Koszykowej 59 lok. 4 w Warszawie. 

Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.12.2011 r. 

4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego 
rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu 

Na mocy postanowienia  Nr sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/42237/11/146 wydanego w dniu 22.12.2011 r. przez Sąd 
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 
KRS 0000405976. 

mailto:office@good-idea.co
http://www.good-idea.co/
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4.5. Opis historii Emitenta 

Tabela 5:  Syntetyczna historia Emitenta 

Listopad 2011 Zawiązanie  Spółki Good Idea S.A. z siedzibą w Warszawie 

Listopad 2011 Powołanie na funkcję Prezesa Zarządu Pani Iwony Denis 

Grudzień 2011 Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

Styczeń 2012 
Rozmowy prowadzone przez Emitenta w sprawie objęcia 
udziałów w spółce IDeaAuto Sp. z o.o.  

Luty 2012 
Podjęcie przez Zarząd Emitenta negocjacji dotyczących nabycia 
nieruchomości w celu prowadzenia działalności operacyjnej. 

Marzec 2012 

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 
nie większą niż 7.440.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 
15.000.000 akcji serii B, nie więcej niż 15.000.000 akcji serii C, nie 
więcej niż 44.000.000 akcji serii D i nie więcej niż 400.000 akcji 
serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

Marzec 2012 
Nabycie przez Emitenta 100% udziałów w spółce IDeaAuto                 
Sp. z o.o. 

Kwiecień 2012 

Nabycie przez Emitenta nieruchomości gruntowej zabudowanej, 
położonej w Częstochowie przy ulicy Bohaterów Katynia 129/131 
– Al. Wojska Polskiego 19, zabudowanej budynkiem handlowo-
usługowym – Salonem Sprzedaży Samochodów Osobowych z 
serwisem obsługi, warsztatem blacharsko-lakierniczym i myjnią 

Czerwiec 2012 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 
100.000,00 zł do kwoty 6.250.000,00 zł w wyniku objęcia 
15.000.000 akcji serii B, 2.500.000 akcji serii C i 44.000.000 akcji 
serii D. 

Wrzesień 2012 

Podpisanie Umowy (17.09.2012) o zachowaniu poufności 
pomiędzy Spółką Good Idea S.A. a podmiotem gospodarczym z 
branży motoryzacyjnej dotyczącej przeprowadzenia due diligence 
celem nabycia przez Emitenta znaczącego pakietu udziałów.  

       Źródło: Emitent 

4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz 
zasady ich tworzenia 

Zgodnie z postanowieniami §17 Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały 
własne składają się: 
a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) kapitał rezerwowy 
d) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. 

Na dzień 30 czerwca 2012 r. Emitent posiadał kapitał własny w wysokości 11.436.142,64 zł. 

Kapitał zakładowy 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 6.250.000,00 zł (sześć 
milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset 
tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 
Kapitał zakładowy został opłacony w pełni. 
Akcje serii B, C i D zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej zostały pokryte w całości 
wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w tym akcje 
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serii B i D w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności zgodnie z art. 14 ust. 4 Kodeksu spółek 
handlowych. 

Tabela 6: Struktura kapitału zakładowego Good Idea S.A.  

Seria akcji 
Nominał 

(PLN) 
Ilość akcji 

Kapitał 
akcyjny (PLN) 

% 
Liczba 
głosów 

% 

Seria A (zwykłe, 
imienne) 

0,10 1.000.000 100.000,00 1,60 1.000.000 1,60 

Seria B (zwykłe) 0,10 15.000.000 1.500.000,00 24,00 15.000.000 24,00 

Seria C (zwykłe) 0,10 2.500.000 250.000,00 4,00 2.500.000 4,00 

Seria D (zwykłe) 0,10 44.000.000 4.400.000,00 70,40 44.000.000 70,40 

Razem  62.500.000 6.250.000,00 100,00 62.500.000 100,00 

Źródło: Emitent 

 

Wykres 1: Kapitał zakładowy Emitenta 

 

                 Źródło: Emitent 

Kapitał zapasowy 
Kapitał zapasowy  jest tworzony 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 Kodeksu spółek handlowych, spółka jest zobowiązana tworzyć 
kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, 
dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. 
Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie ewentualnych strat bilansowych. 
Na dzień 30 czerwca 2012 r. Emitent posiadał kapitał zapasowy w kwocie 4.400.000 zł. 

Inne kapitały 
Na  mocy Uchwały Zarządu mogą być tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych 
oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez 
Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. 

Wynik netto 

Na dzień 30 czerwca 2012 r. wynik finansowy netto Spółki wyniósł: 776.142,64 zł. 

4.7. Informacja o nieopłaconej części kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 
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4.8. Informacja o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w 
wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych 
lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych 
emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy 
warrantów subskrypcyjnych 

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa, zatem nie przewiduje zmian 
kapitału zakładowego na skutek wykorzystania przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień. 

4.9. 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 może być jeszcze podwyższony 
kapitał zakładowy w tym trybie 

Zgodnie z postanowieniami §9 Statutu Emitenta, Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego 
w granicach kapitału docelowego. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do 
emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania Spółki do 
rejestru przedsiębiorców.  

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku 
do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 
Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych 
uprawniających do zapisu na akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru 
(…). 

Zgodnie z art. 444 §3 KSH wysokość kapitału zakładowego nie może przekraczać trzech czwartych kapitału 
zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi. 
Z zapisu wynika, że podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może nastąpić            
o kwotę nie większą niż 75.000,00 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych. 

4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były 
notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku 
z nimi kwity depozytowe  

Papiery wartościowe lub wystawione z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku 
instrumentów finansowych.  

4.11. 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 każdej z 
nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu 
działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 
głosów 

IDeaAuto sp. z o.o. – podmiot zależny od Emitenta 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka Good Idea S.A. jest podmiotem dominującym wobec 
spółki IDeaAuto Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. Nabycie 100 % udziałów IDeaAuto sp. z o.o.  dających               
100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników, nastąpiło w wyniku zaoferowania udziałowcom ww. podmiotu 
15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta w zamian za udziały w IDeaAuto Sp. z o.o. Zapłata za 
akcje nastąpiła w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności zgodnie z art. 14 ust. 4 Kodeksu 
spółek handlowych.  
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Tabela 7: Dane Spółki IDeaAuto Sp. z o.o. - podmiotu zależnego od Emitenta 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa IDeaAuto Sp. z o.o. 

NIP 9492102052 

REGON 241074687 

KRS 0000319268 

Adres siedziby 
Aleja Wojska Polskiego 17/19, 

42-208 Częstochowa 

Tel/faks +48 34 366 35 72 

Adres strony www www.ideaauto.pl 

Przedmiot działalności 
Sprzedaż i serwis samochodów SUBARU, SUZUKI 

i SSANGYONG, 

Ilość udziałów posiadanych przez Emitenta w 
IDeaAuto Sp. z o.o. 

1.500 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym w 
IDeaAuto Sp. z o.o. 

100 % 

Ilość głosów posiadanych przez Emitenta  
na Zgromadzeniu Wspólników  

 spółki IDeaAuto Sp. z o.o. 
1.500 

Udział Emitenta w głosach na 
 Zgromadzeniu Wspólników  
 spółki IDeaAuto Sp. z o.o. 

100 % 

      Źródło: Emitent 

Spółka IDeaAuto sp. z o.o. jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w obrębie rynku 
motoryzacyjnego,  powstałym w 2008 roku. Należy jednakże podkreślić, iż władze Spółki posiadają wieloletnie 
doświadczenie w branży motoryzacyjnej, zdobywane od 1996 roku jako dealer i autoryzowany serwis 
następujących japońskich marek samochodów: Toyoty, Mazdy oraz Suzuki. Długoletnia, efektywna współpraca 
ze wspomnianymi producentami zaowocowała poszerzeniem oferty produktowej o kolejną japońską markę - 
Subaru, stając się autoryzowanym sprzedawcą oraz punktem serwisowym tej marki.  

Aktualnie, w ramach prowadzonej przez spółkę IDeaAuto sp. z o.o. działalności gospodarczej, sprzedawane są 
następujące marki samochodów: 

1. Subaru, 
2. Suzuki, 
3. SSangYong. 

Oferowane pojazdy reprezentują różne klasy samochodów, zaczynając od: 

segment A - (Suzuki Alto, Suzuki Splash),  
segment B - (Suzuki Swift, Suzuki SX4), 
segment C- klasa niższa średnia (Subaru Impreza),  
segment D- klasa wyższa średnia (Subaru Outback/ Legacy, Suzuki Kizashi) 

w kategorii samochodów terenowo-rekreacyjnych:  

segment B - (Suzuki Jimny) 
segment C - (Subaru Forester, Suzuki Grand Vitara). 

Działalność firmy to nie tylko sprzedaż nowych pojazdów, bowiem obejmuje ona również szeroki wachlarz 
usług w zakresie: 

 finansowania nabywanych przez klientów pojazdów, 

 ubezpieczenia zakupionych samochodów, 

 serwisowania i naprawy pojazdów oraz sprzedaży części zamiennych oraz akcesoriów samochodowych. 

Wygenerowane wyniki przez spółkę  IDeaAuto sp. z o.o. przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

http://www.ideaauto.pl/
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Tabela 8: Wyniki finansowe spółki IDeaAuto sp. z o.o. (PLN) 

 2009 2010 2011 

Kapitał własny 719.481,43 812.168,76 860.189,89 

Należności długoterminowe - - - 

Należności krótkoterminowe 435.053,56 730.786,25 1.304.247,03 

Inwestycje krótkoterminowe, w 
tym: 

65.083,93 31.854,54 186.885,78 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

65.083,93 31.854,54 186.885,78 

Zobowiązania długoterminowe - - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 308.579,94 1.086.734,66 1.897.154,65 

Amortyzacja 7.019,65 16.592,88 50.015,40 

Przychody netto ze sprzedaży 2.692.023,17 6.315.503,90 7.229.850,16 

Zysk (strata) na sprzedaży  160.048,84 134.724,94 191.295,16 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 162.006,26 134.488,96 211.588,12 

Zysk (strata) brutto 149.510,64 114.816,12 166.178,22 

Zysk (strata) netto 122.378,64 89.790,12 137.811,22 

Źródło: Emitent 

Tabela 9: Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży IDeaAuto sp. z o.o. za lata 2009-2011 (PLN) 

Przychody netto 2009 2010 2011 

Sprzedaż samochodów 2.145.527,51 5.122.002,47 5.191.381,09 

Sprzedaż części zamiennych i 
akcesoriów samochodowych 

88.307,50 117.432,23 284,659.20 

Sprzedaż usług (serwisowanie, 
ubezpieczenie i finansowanie 
nabywanych przez klientów 

pojazdów) 

457.132,42 1.066.582,45 1.686.756,44 

Ogółem: 2.690.967,43 6.306.017,15 7.162.796,73 

Źródło: Emitent 

Prowadzona przez Spółkę działalność jest skoncentrowana na terytorium powiatu częstochowskiego. Spółka 
prowadzi działalność w doskonałej lokalizacji w Częstochowie, przy Al. Wojska Polskiego 17/19 (obiekt znajduje 
się przy drodze krajowej numer 1).  

Poprzez ustawiczne kształcenie osób zatrudnionych w Spółce IDeaAuto sp. z o.o. oraz wzbogacanie 
asortymentu oferowanych produktów i usług, firma dąży do umacniania pozycji na lokalnym rynku, starając się 
gwarantować zadowolenie nawet najbardziej wymagającym klientom. 

Green Broker Sp. z o.o., Fundacja Błękit i MJ Consus Cyprus Limited. – podmioty powiązane kapitałowo z 
Emitentem 
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego Emitent jest powiązany z trzema spółkami kapitałowymi 
posiadającymi co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Podmiotami tymi są 
Green Broker Sp. z o.o., Fundacja Błękit i MJ Consus Cyprus Limited. 
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Tabela 10: Dane Spółki Green Broker Sp. z o.o. - podmiotu powiązanego z Emitentem 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa Green Broker Sp. z o.o. 

NIP 573-240-85-65 

REGON 151543485 

KRS 0000126273 

Adres siedziby 
Św. Kazimierza 2, 42-200 Częstochowa 

Województwo: Śląskie 

Tel/faks (34) 387-54-07 

Adres strony www brak 

Przedmiot działalności 
zarządzanie nieruchomościami, 

pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane  

Ilość akcji Good Idea S.A. 19.750.000 

Udział w kapitale zakładowym Emitenta 31,60 % 

Ilość głosów na WZ spółki Good Idea S.A. 19.750.000 

Udział w głosach na WZ  31,60 % 

Główni udziałowcy 
 

 e-connect sp. z o.o. – 20.000 udziałów po 500 
zł każdy. 

      Źródło: Emitent 
 

Tabela 11: Dane Fundacji Błękit - podmiotu powiązanego z Emitentem 

Pełna nazwa podmiotu Fundacja Błękit 

NIP 573-271-15-36 

REGON 240712269 

KRS 0000285923 

Adres siedziby 
ul. Postępu 15 C, 02-676 Warszawa 

Województwo: Mazowieckie 

Tel/faks - 

Adres strony www brak 

Przedmiot działalności Realizacja celów statutowych 

Ilość akcji Good Idea S.A. 16.000.000 

Udział w kapitale zakładowym Emitenta 25,60 % 

Ilość głosów na WZ spółki Good Idea S.A. 16.000.000 

Udział w głosach na WZ  25,60 % 

      Źródło: Emitent 
 

Tabela 12: Dane Spółki MJ Consus Cyprus Limited - podmiotu powiązanego z Emitentem 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa MJ Consus Cyprus Limited 

KRS 253618 

Adres siedziby 12 Egypt Street, P.C. 1097, Niklozja-Cypr 

Przedmiot działalności Spółka holdingowa 

Ilość akcji Good Idea S.A. 14.300.000 

Udział w kapitale zakładowym Good Idea S.A. 22,88 % 

Ilość głosów na WZ w Good Idea S.A. 14.300.000 

Udział w głosach na WZ w Good Idea S.A. 22,88 % 

Główni udziałowcy W&K CONSUS EUROPE LIMITED 

      Źródło: Emitent 
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4.11.1. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem a 
osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta  

Spółka informuje, że Pani Iwona Denis, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta sprawuje także funkcję 
Prezesa Zarządu Fundacji Błękit będącej na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu posiadaczem 16.000.000 
sztuk akcji stanowiących 25,60 % ogółu wyemitowanych przez Emitenta akcji dających prawo do wykonywania 
25,60 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Posiadacze akcji serii A wraz z Fundacją Błękit mają prawo do powołania i odwołania wszystkich z wyjątkiem 
jednego członka Rady Nadzorczej Spółki Good Idea S.A. zgodnie z § 14 Statutu Emitenta. 

Emitent informuje, że Pan Piotr Witkowski pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, 
jest w posiadaniu 150.000 akcji serii A stanowiących 0,24 % ogółu wyemitowanych przez Emitenta Akcji i 
dających prawo do wykonywania  0,24 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

Ponadto, Emitent podaje do wiadomości, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Witkowski jest synem 
Pana Krzysztofa Witkowskiego – akcjonariusza Spółki Good Idea S.A., posiadającego 150.000 akcji serii A 
stanowiących 0,24 % ogółu wyemitowanych przez Emitenta Akcji i dających prawo do wykonywania 0,24 % 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

Spółka informuje również, że Pani Joanna Tabor Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Emitenta, jest w 
posiadaniu 500.000 akcji serii C stanowiących 0,80 % ogółu wyemitowanych przez Emitenta Akcji i dających 
prawo do wykonywania 0,80 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 

Spółka informuje również, że Pan Stanisław Pitucha pełniący obowiązki Prokurenta Spółki, jest w posiadaniu 
1.000.000 akcji serii D stanowiących 1,60 % ogółu wyemitowanych przez Emitenta Akcji i dających prawo do 
wykonywania 1,60 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. 

4.11.2. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem lub 
osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 
a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta  

Spółka informuje, że Pani Iwona Denis, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta sprawuje także funkcję 
Prezes Zarządu Fundacji Błękit będącej na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu  posiadaczem 16.000.000 
sztuk akcji stanowiących 25,60 % ogółu wyemitowanych przez Emitenta akcji dających prawo do wykonywania 
25,60 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

4.11.3. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami 
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz 
znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą   

Autoryzowany Doradca Emitenta Dom Inwestycyjny TAURUS S.A. jest w posiadaniu 6.250.000 akcji serii D 
stanowiących 10,00 % ogółu wyemitowanych przez Emitenta akcji i dających prawo do wykonywania  10,00 % 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Emitent przekazuje do wiadomości, iż Pan Rafał Kmiecik będący pracownikiem Domu Inwestycyjnego TAURUS 
S.A. z siedzibą w Częstochowie jest jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta i nie posiada akcji 
Emitenta. 
Oprócz wskazanych powyżej nie występują inne istotne powiązania majątkowe, organizacyjne ani personalne 
pomiędzy Spółką i osobami wchodzącymi w skład organów Spółki oraz głównymi akcjonariuszami Spółki                       
a Autoryzowanym Doradcą. 
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4.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub 
usługach, 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, w 
podziale na segmenty działalności 

4.12.1. Opis działalności Emitenta 

4.12.1.1. Bieżący przedmiot działalności 

Działalność inwestycyjna 

Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest wyszukiwanie atrakcyjnych okazji inwestycyjnych, głównie 
poprzez przejmowanie innych podmiotów i rozwijanie ich działalności, dążąc do zwiększenia wartości tych 
przedsiębiorstw. Prowadzona działalność inwestycyjna ma na celu umocnienie pozycji przejmowanych firm na 
rynku, czego potwierdzeniem stało sie dokonanie pierwszej inwestycji na rynku motoryzacyjnym poprzez 
nabycie 100 % udziałów w Spółce IDeaAuto sp. z o.o. zajmującej się w głównej mierze sprzedażą samochodów 
osobowych szerzej opisaną w rozdziale 4.11.  
Emitent prowadzi samodzielnie ocenę ryzyka lokowania pieniędzy w udziały lub akcjach  podmiotów celem ich 
przejęcia. Przy badaniu możliwości rozwojowych potencjalnych podmiotów, których pakiety kontrolne Emitent 
mógłby nabyć, brane są pod uwagę zarówno aspekty finansowe (tj. sprawozdania finansowe, prognozy czy 
wycena podmiotu) jak również jakościowe (perspektywy i strategia rozwoju, wpływ działalności na wartość 
Emitenta, jakość zarządzania). Nowe podmioty w portfelu inwestycyjnym Emitenta mają przełożyć się na 
zwiększenie konkurencyjności i poprawę sprzedaży dzięki poszerzeniu sieci przedstawicieli handlowych oraz na 
rozbudowę oferowanych produktów i usług. Istotnym aspektem inwestycji w kolejne podmioty jest również 
pozyskanie następnych partnerów biznesowych w celu dotarcia do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Pozyskane 
spółki zależne Emitent zamierza wspierać głównie poprzez pomoc w organizacji finansowania - udzielanie 
gwarancji i poręczeń oraz finansowanie - faktoring, pożyczki, wspólne przedsięwzięcia. 
Spółka w celu zwiększenia swojego portfela inwestycyjnego pozwalającego na uzyskiwanie korzyści 
ekonomicznych, będzie również dokonywać inwestycji kapitałowych w podmioty nie związane z rynkiem 
motoryzacyjnym, na którym jest obecnie zaangażowana (pierwszą dokonaną inwestycją związaną z rynkiem 
motoryzacyjnym Emitenta było nabycie 100 % udziałów spółki IDeaAuto sp. z o.o., która została szerzej 
przedstawiona w rozdziale 4.11). Podjęcie jednak ostatecznej decyzji będzie uzależnione od nadarzających się 
okazji inwestycyjnych, a następnie oceny ryzyka możliwych inwestycji, a także stopy zwrotu zainwestowanego 
kapitału. Dla nabytych spółek prowadzących działalność niezwiązaną z branżą motoryzacyjną Emitent 
przewiduje pomoc w restrukturyzacji, znajdowaniu inwestorów strategicznych, finansowych bądź też pomoc w 
ich upublicznieniu.  

Kolejną inwestycją Emitenta było nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Częstochowie 
przy ulicy Bohaterów Katynia 129/131 – Al. Wojska Polskiego 17/19. (nabyta nieruchomość szerzej 
przedstawiona w rozdziale 4.14) 

W dniu 5 kwietnia 2012 r. Emitent podpisał umowę dzierżawy wyżej wymienionej nieruchomości z podmiotem 
zależnym -  spółką IDeaAuto Sp. z o.o. (na okres 10 lat ) oraz ze spółką Auto Premium Sp. z o.o. również na 
okres 10 lat. Wymienione powyżej umowy obowiązują do dnia 31.12.2022 roku. Postanowienia warunków 
umów dzierżawy zostały zawarte na warunkach rynkowych i zakładają możliwość przedłużenia czasu trwania 
umów o kolejne 10 lat. Podpisanie przedmiotowych umów jest konsekwencją, a zarazem korzyścią wynikającą z 
przeprowadzonych inwestycji, bowiem przyczyniły się one do osiągnięcia pierwszych wyników ekonomicznych. 
Dlatego też Zarząd Emitenta ma nadzieję, że przyszłe przedsięwzięcia również wpłyną, nie tylko za wzrost 
wartości przejmowanych podmiotów, ale też zapewnią dodatkowe korzyści finansowe dla Good Idea S.A. 
Środki finansowe osiągane z tytułu dzierżawy rzeczonej nieruchomości będą przeznaczone w celu 
kontynuowania działalności inwestycyjnej Emitenta oraz prowadzenia zaplanowanej działalności w zakresie 
świadczenia usług i sprzedaży produktów motoryzacyjnych przeznaczonych dla osób ponadprzeciętnie 
zamożnych.  

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowią znaczący 
udział w osiąganych przez Spółkę wynikach finansowych. Należy jednakże zaznaczyć, iż w związku z kontynuacją 
działalności inwestycyjnej oraz planowaną aktywnością w zakresie kompleksowego zaspokajanie potrzeb 
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motoryzacyjnych osób o specyficznych, wyrafinowanych preferencjach, udział osiąganego dochodu z dzierżawy 
w wyniku finansowym Emitenta będzie ulegał sukcesywnemu zmniejszeniu.    

Emitent pragnie również wskazać, iż na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jest w trakcie 
prowadzenia rozmów dotyczących nabycia znaczącego pakietu udziałów kolejnej spółki prowadzącej 
działalność w obszarze rynku motoryzacyjnego. W dniu 17.09.2012 roku została podpisana Umowa o 
zachowaniu poufności pomiędzy Spółką Good Idea S.A. a rzeczonym podmiotem gospodarczym z branży 
motoryzacyjnej umożliwiająca analizę sytuacji formalno-prawnej i finansowej podmiotu (due diligence). 

Źródłem finansowania inwestycji kapitałowych Emitenta będą przede wszystkim kwoty uzyskiwane z bieżącej 
działalności operacyjnej, a ponadto Zarząd zamierza pozyskać środki z emisji obligacji i pożyczek od głównych 
akcjonariuszy, którzy przyczynili się do powstania i dotychczasowego rozwoju Spółki. W przypadku znaczących, 
strategicznych inwestycji – Emitent nie wyklucza emisji akcji – decyzję w tej sprawie pozostawiając 
akcjonariuszom Good Idea S.A. 

4.12.1.2. Planowana działalność Emitenta 
Emitent w przyszłości planuje skoncentrować swoją działalność w następujących obszarach związanych z 

rynkiem motoryzacyjnym: 

1. sprzedaż i finansowanie sprzedaży samochodów klasy Super Premium, 
2. wynajem samochodów z segmentu Super Premium, 
3. zarządzanie i obsługa  powierzonych samochodów klasy Super Premium, 
4. organizacja imprez motoryzacyjnych, 
5. pozostałe usługi. 

Sprzedaż i finansowanie samochodów klasy Super Premium 
Głównym filarem działalności prowadzonej na rynku motoryzacyjnym przez Spółkę Good Idea S.A. będzie 
sprzedaż oraz pośrednictwo w sprzedaży samochodów zaliczanych do segmentu Super Premium – aut 
charakteryzujących się najwyższą jakością wykonania oraz parametrami technicznymi spośród dostępnych na 
rynku pojazdów. Charakterystyczna jest również wysoka cena tego typu pojazdów, sięgająca na ogół kilkuset 
tysięcy złotych. Mając powyższe na uwadze, w ofercie Emitenta znajdą się głównie uznane i cenione prestiżowe 
marki tj. Porsche, Ferrari, Aston Martin, Bentley czy Maserati. 
Emitent zamierza zbywać zarówno posiadane pojazdy, jak i samochody będące własnością sieci dealerskich  z 
nim współpracujących. Spółka Good Idea S.A. będzie zajmować się również w sposób kompleksowy kwestiami 
dotyczącymi finansowania transakcji nabycia samochodów przez klientów. 
Dzięki kontaktom biznesowym zdobytym przez Władze Emitenta podczas dotychczasowej kariery zawodowej, 
Spółka dysponuje możliwościami w zakresie pozyskiwania praktycznie każdego modelu samochodu na 
indywidualne zamówienia swoich klientów.   

Wynajem samochodów klasy Super Premium 
Jednym z elementów prowadzonej przez Emitenta działalności będzie wynajem samochodów z segmentu Super 
Premium. Emitent zakłada krótkookresowy wynajem pojazdów, który będzie obejmował pełen zakres usług 
związanych z dostarczeniem pojazdu na wskazane przez klienta miejsce oraz odpowiednie przygotowanie 
samochodu do jazdy. Trzeba mieć bowiem świadomość, że auta z segmentu Super Premium wymagają 
precyzyjnej kontroli technicznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu obsługiwanego przez 
wykwalifikowanych pracowników. Odpowiedniego przygotowania wymaga również transport większości 
pojazdów, co wymusza konieczność transportu wyspecjalizowanym pojazdem przystosowanym do przewozu 
samochodów. 

Zarządzanie i obsługa powierzonych samochodów  
Spółka Good Idea S.A. będzie również świadczyć usługi związane z obsługą oraz zarządzaniem luksusowymi 
pojazdami powierzonymi przez klientów. Emitent będzie zajmował się pielęgnacją samochodów dbając                        
o wszelkie aspekty związane z utrzymaniem ich w pełnej sprawności, włącznie z zapewnieniem transportu 
zgodnie z życzeniem klienta, w  wyznaczonym, dogodnym dla niego terminie we wskazane miejsce. Tego typu 
działalność niesie za sobą korzyści zarówno dla Emitenta, jak i jego klientów. Osoby powierzające luksusowe 
samochody Spółce będą miały gwarancję, iż ich pojazdy są właściwie przygotowane pod względem technicznym 
do użytkowania, natomiast Emitent będzie z tego tytułu otrzymywał środki finansowe stanowiące jego 
przychód. Emitent spodziewa się, iż w związku z rosnącą renomą Spółki Good Idea S.A. oraz wzrastającą liczbą 
samochodów klasy Super Premium sukcesywnie będzie zwiększać się popyt na tego typu usługi.  

 
 



  

  

  

GGoooodd  IIddeeaa    SS..AA..  

 

Dokument Informacyjny  51 

  

 

Organizacja imprez  
Oprócz wskazanych powyżej działań, jedną z kolejnych aktywności Emitenta będzie organizacja wydarzeń                   
o charakterze doskonalącym techniki jazdy na fabrycznych torach wyścigowych zlokalizowanych głównie na 
terenie Europy. Niekonwencjonalne usługi, polegające na zapewnieniu profesjonalnego toru wyścigowego                     
i doświadczonych instruktorów oraz udostępnieniu ekskluzywnych samochodów znajdujących się w ofercie 
Spółki do wyłącznego użytkowania w trakcie trwania imprezy dla jej uczestników, stworzą możliwość 
zaprezentowania oferty Emitenta w niecodziennej atmosferze, zwiększając świadomość i odbiór marki wśród 
potencjalnych klientów uczestniczących w wydarzeniu. Dodatkową korzyścią płynącą z organizacji tego typu 
spotkań będzie wzbudzenie zainteresowania motoryzacją nowych osób, dla których udział w tego typu imprezie 
może w sposób znaczący zdeterminować decyzję zakupu nowoczesnych i ekskluzywnych, ale co najważniejsze 
sprawdzonych samochodów od Emitenta. Doświadczenia Władz Emitenta związane z partycypacją w tego 
rodzaju przedsięwzięciach pozwolą na profesjonalne przygotowanie wydarzeń z dbałością o wszelkie elementy 
gwarantujące uczestnikom bezpieczeństwo oraz dobrą zabawę. 

Usługi pozostałe 
W grupie świadczonych przez Spółkę usług znajdzie się transport osób o ponadprzeciętnym cenzusie 
majątkowym czy społecznym. Emitent będzie w stanie zapewnić obsługę zarówno indywidualnych jak                                  
i wymagających znacznego zaangażowania zleceń typu konferencja czy koncert. Obsługiwane przez Spółkę trasy 
obejmą swoim zasięgiem obszar nie tylko całej Polski, bowiem w przypadku zaistnienia potrzeby zapewnienia 
transportu oferowanymi przez Good Idea S.A. samochodami również poza granicami kraju, Spółka w pełni 
przystosuje się do realizacji sygnalizowanych przez klientów potrzeb.  
Spółka Good Idea S.A. zamierza także w oparciu o rozwijającą się grupę użytkowników segmentu aut 
luksusowych, stworzyć klub zapewniający możliwość skorzystania z usług świadczonych przez Spółkę na 
preferencyjnych warunkach. 

Emitent nie wyklucza również wzbogacenia prowadzonej działalności o nowe usługi i produkty, mając na 
uwadze w szczególności potrzeby i wymagania sygnalizowane przez otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa. 

Rozpoczęcie planowanej przez Emitenta działalności w poszczególnych obszarach zaprezentowanych powyżej 
będzie silnie uzależnione od globalnej sytuacji gospodarczej, implikującej możliwości oraz warunki dalszego 
pozyskiwania przez Spółkę kapitału. W pierwotnym założeniu Spółka miała rozpocząć działalność we wszystkich 
wymienionych obszarach po podwyższeniu kapitału zakładowego o emisję akcji serii E. Jednakże do 
przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego nie doszło, gdyż całość oferowanych akcji nie została 
subskrybowana i należycie opłacona do dnia 7 czerwca 2012 roku, ustalonego uchwałą Zarządu spółki Good 
Idea S.A. nr 1/04/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku, jako dzień zakończenia subskrypcji prywatnej  akcji serii E 
oraz ostatni dzień płatności za rzeczone akcje. 

W związku z powyższym planowana działalność będzie finansowana ze środków uzyskanych z kary umownej               
oraz kredytu lub obligacji zabezpieczonych hipoteką. Łączne przewidywane nakłady to 1,5 mln złotych w 
pierwszym półroczu roku obrachunkowego 2012/2013 tj. do końca grudnia 2012 i kolejne 1,5 mln zł w 
kolejnym półroczu tj. do końca czerwca 2013 r. 
Pomoc w finansowaniu działalności Emitenta deklarują też główni akcjonariusze (poprzez nabywanie 
wyemitowanych przez spółkę obligacji, udzielanie pożyczek). W chwili obecnej trwają rozmowy (negocjacje) z 
pierwszymi klientami, dostawcami, bankami finansującymi i organizatorami emisji obligacji. 
Należy zaznaczyć, że Emitent dysponuje nieruchomościami, których jest właścicielem wystarczającymi do 
wykonania przedstawionej działalności. 

Pierwsza transza w wysokości 1,5 mln zł, których pozyskanie planowane jest do końca 2012 roku zostanie 
przeznaczona i rozdzielona w kwocie 1,0 mln zł na kapitał obrotowy w celu zakupu/sprzedaży samochodów 
klasy Super Premium. Otrzymanie planowanego finansowania pozwoli już na przełomie grudnia 2012 r.                        
i stycznia 2013 r. na dokonanie pierwszego zakupu samochodów. Druga część środków z pierwszej transzy w 
wysokości 0,5 mln zł przeznaczone zostaną na inwestycje i koszty z nimi związane, a przede wszystkim na 
audyty prawne i finansowe oraz koszty transakcyjne. Część z tych środków zostanie również przeznaczona na 
zakup udziałów w spółce zagranicznej. Inwestycja planowana jest w grudniu 2012 roku i dotyczy udziałów w 
słowackiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.), która będzie odpowiadała za rozwój działalności 
Emitenta na terytorium Republiki Słowacji. 

Kolejne środki – w tej samej wysokości  (1,5 mln zł) – Emitent zamierza pozyskać w pierwszym półroczu 2013 r. 
Wybór sposobu finansowania zależeć będzie od możliwości i atrakcyjności sposobu jego pozyskiwania. Ze 
względu na krótką historię swojej działalności – Emitent ma pełną świadomość wynikających z tego tytułu 
ograniczeń (trudności z pozyskiwaniem kapitału) – jednak dotychczasowe doświadczenie osób zarządzających, 
daje szansę realizacji przedstawionych prognoz. W przypadku niemożliwości lub nieatrakcyjności pozyskiwania 
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kapitału/długu z rynku pieniężnego – zamiar finansowania działalności Emitenta deklarują dotychczasowi 
akcjonariusze. Całość kwoty – przeznaczona zostanie na kapitał obrotowy, a więc kupno/sprzedaż samochodów 
klasy Super Premium). Część z samochodów będzie eksportowana poza granice kraju na rynki, które są dużo 
atrakcyjniejsze niż rynek polski.  

Należy zaznaczyć, że Emitent dysponuje nieruchomościami, których jest właścicielem, wystarczającymi do 
wykonania przedstawionej działalności, a jedynym jednak najważniejszym uwarunkowaniem rozpoczęcia 
planowanej działalności jest pozyskanie odpowiednich środków zaprezentowanych powyżej. 

Nieruchomość zlokalizowana jest w Częstochowie przy al. Wojska Polskiego 17/19 - przy głównej drodze 
krajowej Warszawa – Katowice (DK-1). 
Na działce o powierzchni 7.000 m2 , usytuowany jest budynek o powierzchni 2.000 m2  w którym znajdują się: 

• nowoczesny salon sprzedaży samochodów o powierzchni 550 m2, z 11 stanowiskami do ekspozycji 
samochodów oraz z pięcioma miejscami negocjacyjnymi dla sprzedawców samochodów, 
• przestronna recepcja, 
• sklep z częściami zamiennymi i akcesoriami samochodowymi wyposażony w efektowne regały do 
ekspozycji części, 
• trzy stanowiska biura obsługi Klientów serwisu, 
• poczekalnia dla Klientów serwisu, 
• serwis o powierzchni 500 m2 z zespołownią i sześcioma stanowiskami serwisowymi, odpowiednio 
wyposażony w nowoczesne urządzenia, 
• magazyn opon zdeponowanych przez Klientów, 
• magazyn części zamiennych i oleju, 
• magazyn części pogwarancyjnych, 
• blacharnia z czterema stanowiskami przygotowawczymi i dwoma ramami do napraw powypadkowych, 
• lakiernia z kabiną lakierniczą, mieszalnią lakierów oraz dwoma stanowiskami przygotowawczymi, 
• magazyn części zdemontowanych z samochodów będących w naprawie, 
• magazyn części przeznaczonych do złomowania, 
• myjnia samochodowa. 

Na terenie zbudowane zostały przestronne parkingi, które zajmują powierzchnię około 3 500 m2 i obejmują: 
• parking dla Klientów salonu sprzedaży samochodów, 
• parking dla Klientów serwisu, 
• parking samochodów demonstracyjnych, 
• parking samochodów komisowych, 
• parking samochodów oczekujących na naprawy, 
• parking samochodów po naprawie, 
• parking samochodów stokowych, 
• parking dla pracowników. 

4.12.2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa 
Spółka posiadała na dzień 30.06.2012 r. majątek ogółem 11.741.123,99 zł z czego zdecydowaną większość 
stanowią aktywa trwałe wynoszące 89 %, a pozostałe 11 % przypada na aktywa obrotowe. Aktywa trwałe 
pochodzą z inwestycji długoterminowych w nieruchomości, nabytych w drodze emisji akcji serii D, a które 
stanowią 76 % majątku ogółem oraz 86 % aktywów trwałych. 

Źródłami finansowania są przede wszystkim kapitały własne Spółki, które powstały w głównej mierze dzięki 
nabyciu inwestycji długoterminowych w zamian za akcje. Kapitał własny wyniósł 11.437.142,60 zł co daje 97 % 
udział w kapitałach ogółem, a pozostałe 3 % to kapitał obcy wynikający w głównej mierze z rezerw na 
zobowiązania. Emitent nie posiadał zobowiązań długoterminowych co oznacza, że nie zaciągał żadnych 
pożyczek ani kredytów. 

Spółka Good Idea S.A. w swoim pierwszym roku obrotowym w okresie od 10 listopada 2011 r. do 30 czerwca 
2012 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 776.142,64 zł. Na wynik podstawowy wpływ miały pozostałe 
przychody operacyjne pochodzące z naliczonej kary umownej za niedotrzymanie warunków wynikających                      
z aktu notarialnego. Kara wynika z braku wykreślenia hipotek na zakupionej przez Emitenta nieruchomości w 
ustalonym umową terminie. Kara umowna ma zostać wpłacona najpóźniej do końca grudnia 2012 r. 

Pierwsze przychody Spółki zostały uzyskane na pozostałej działalności operacyjnej o czym wspomniano wyżej w 
wysokości 1.000.000,29 zł oraz na podstawowej działalności operacyjnej w wysokości 114.747,00 zł z tytułu 
dzierżawy posiadanych przez Emitenta nieruchomości. 

Analizując rentowność sprzedaży netto wyniosła ona 0,70 co oznacza, że na każdą złotówkę wygenerowaną na 
przychodach ze sprzedaży przypada średnio 0,70 zł zysku netto. Analizując jedynie rentowność sprzedaży na 
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podstawowej działalności operacyjnej wyniki analizy są jeszcze lepsze ponieważ na każdą złotówkę ze sprzedaży 
przypada średnio 6,76 zł zysku netto. 

W przedstawionej powyżej analizie pod szczególną uwagę wzięto wyniki na podstawowej działalności 
operacyjnej, ponieważ wskaźniki finansowe z działalności ogółem zostały zniekształcone przez jednorazowe 
zdarzenie w postaci odszkodowania (kary umownej), które nie stanowi podstawowej działalności Spółki. 

Biorąc pod uwagę stosunkowo niskie koszty działalności operacyjnej należy wskazać, że niewielkie przychody z 
podstawowej działalności operacyjnej powodują niewielką stratę na sprzedaży. Koszty działalności operacyjnej 
w wysokości 146.735,71 zł stanowią w 75 % podatki i opłaty oraz usługi obce, natomiast za pozostałą ich część 
odpowiada amortyzacja, wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii. 

Uzyskane w pierwszym niepełnym roku obrotowym wskaźniki płynności finansowej wskazują, że Spółka nie ma 
żadnych problemów z regulowaniem zobowiązań, a na podstawie ich bardzo bezpiecznej wartości można 
nawet przypuszczać, że w przyszłości również nie powinna mieć w tej kwestii problemów. Biorąc pod uwagę 
bieżącą płynność, która oscylowała na poziomie około 4,14 można odnieść wrażenie, że wskaźnik ten jest zbyt 
wysoki, jednak biorąc pod uwagę bardzo niską wartość zobowiązań bieżących, jest on na optymalnym 
poziomie. Płynność gotówkowa osiągnęła wartość 0,13 co wskazuje, iż Emitent posiada liczne w porównaniu do 
zobowiązań bieżących aktywa o najwyższym stopniu płynności.  

Pozostałe wskaźniki kształtowały się następująco: 

Tabela 13: Wybrane wskaźniki finansowe Good Idea S.A. 

 10.11.2011 r. – 30.06.2012 r. 

Wskaźnik rentowności aktywów/kapitału 
całkowitego 

6,61 % 

Wskaźnik rentowności  majątku trwałego 7,41 % 

Wskaźnik rentowności  majątku obrotowego 61,42 % 

Wskaźnik rentowności  kapitału własnego 6,79 % 

Zysk na jedną akcję 0,0124 

Wartość księgowa na akcję 0,1829 

Źródło: Emitent 

Pierwszy rok obrotowy Spółki pozwolił na zakończenie spraw organizacyjnych w początkowej fazie tworzenia 
Spółki. Nabyte udziały i nieruchomości stanowią podstawę prowadzonej działalności i pozwalają skoncentrować 
się zarządzającym na kolejnym etapie rozwoju oraz poprawie wyników na podstawowej działalności 
operacyjnej. 

Dzięki posiadanemu majątkowi i kapitałom, a także upublicznieniu Spółki, Zarząd będzie dążył do realizacji 
zaplanowanych przedsięwzięć. 

4.13. Strategia rozwoju Emitenta 

4.13.1.Cele strategiczne 
Strategia Spółki Good Idea S.A. opiera się na rozbudowie portfela inwestycyjnego celem wzrostu wartości 
zainwestowanego kapitału w perspektywie średnio- i długoterminowej. 
Emitent zamierza sukcesywnie umacniać rynkową pozycję poprzez działalność inwestycyjną polegającą na 
nabywaniu firm zarówno z branży motoryzacyjnej, w której dokonał swojej pierwszej inwestycji, jak również 
spoza tego sektora. Przedsiębiorstwa te będą sukcesywnie rozwijane poprzez: wykorzystanie ich wewnętrznego 
potencjału organicznego oraz dzięki wspieraniu organizacyjnemu i finansowemu przez Spółkę Good Idea S.A. 
Bardzo istotnym aspektem pozwalającym na szybki wzrost Emitenta będzie również kreowanie innowacyjnych, 
unikatowych rozwiązań nie stosowanych dotychczas w naszym kraju. Niepowtarzalne usługi i produkty w 
ocenie Władz Emitenta pozwolą Spółce Good Idea S.A. osiągnąć przewagę konkurencyjną nad innymi 
podmiotami działającymi w tym samym obszarze rynku.    

W początkowej fazie prowadzonej działalności, Emitent finansował czynione inwestycje ze środków 
pozyskanych w wyniku emisji akcji. Kolejne inwestycje natomiast będą dokonywane w oparciu o środki, 
otrzymywane z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz ze zbywania oferowanych produktów i usług oraz zysków 
osiąganych z dokonanych inwestycji. Emitent nie wyklucza jednak pozyskiwania środków na prowadzenie 
działalności z emisji papierów wartościowych. Finansowanie inwestycji kapitałem obcym natomiast będzie 
uzależnione od ilości, a także wielkości dokonywanych w przyszłości inwestycji.    
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Cele strategiczne: 

1. Rozbudowa portfela inwestycyjnego o udziały/akcje podmiotów działających w branży motoryzacyjnej 
celem rozwoju działalności i zwiększenia wartości Spółki w zależności od potrzeb i perspektyw rozwoju 
podmiotów przejmowanych, a także atrakcyjnych inwestycyjnie podmiotów nie związanych z 
podstawową działalnością, 

2. Zdobycie silnej pozycji rynkowej przez Emitenta poprzez sukcesywne zwiększanie poziomu sprzedaży 
samochodów klasy Super Premium w kolejnych latach prowadzenia działalności, 

3. Sukcesywne zwiększanie skali prowadzonej działalności przy jednoczesnym utrzymaniu 
zdywersyfikowanego strumienia źródeł uzyskiwanych przychodów, z uwzględnieniem przychodów 
pochodzących  szczególnie z działalności inwestycyjnej, dzierżawy nieruchomości, sprzedaży 
samochodów, wynajmu aut, obsługi pojazdów na zlecenie klientów oraz organizacji wydarzeń o 
charakterze motoryzacyjnym, 

4. Osiągnięcie co najmniej kilkunastoprocentowej rentowności w ramach każdej aktywności prowadzonej 
przez Spółkę Good Idea S.A., 

5. Wykreowanie silnych marek Spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Good Idea S.A. 
poprzez nieustanne zwiększanie zakresu działalności przejmowanych podmiotów, dynamicznego 
rozwoju ich  działalności i w konsekwencji wzrostu  wartości tych przedsiębiorstw w przyszłości. 

Analiza SWOT 

Mocne strony: 

 doświadczenie i kwalifikacje  Prezesa Zarządu, 

 elastyczna struktura organizacyjna, 

 relatywnie niskie koszty prowadzenia działalności. 

Słabe strony: 

 ograniczone zasoby kapitałowe Emitenta, 

 mała rozpoznawalność marki. 

Szanse: 

 umocnienie polskiej waluty w stosunku do euro, powodujące obniżenie kosztów zakupu samochodów, 

 innowacyjne usługi i produkty,  

 prowadzenie działalności w sukcesywnie rozwijającym się obszarze rynku, relatywnie odpornym na 
gospodarcze zawirowania. 

Zagrożenia: 

 pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce, 

 zmiany regulacji prawnych, 

 zaostrzenie konkurencji. 
 

Perspektywy rozwoju 

Działalność inwestycyjna 
Z 6 (szóstej) edycji raportu: The Mergers & Acquisitions Review opublikowanego w sierpniu 2012 roku wynika, 
iż prognozy ekspertów dotyczące rynku fuzji i przejęć (M&A market)  nie są spójne. Część analityków uważa, że 
polski rynek fuzji i przejęć pomimo globalnych zawirowań będzie stabilny, natomiast inni przewidują, iż 
trwający kryzys spowoduje  jego znaczące spowolnienie. W czasach niepewności większość firm dąży do 
dostosowania strategii do panujących na rynku warunków wstrzymując inwestycje do czasu ustabilizowania 
rynkowej sytuacji. Jednakże część firm, szczególnie tych posiadających zasoby kapitałowe, uznaje okres kryzysu 
i relatywnie niskie wyceny przedsiębiorstw jako okazje inwestycyjne. Należy zwrócić uwagę, iż czynnikiem 
ograniczającym w znacznym stopniu możliwości firm w aspekcie fuzji i przejęć jest ograniczenie przez banki 
akcji kredytowej jak i trudności w pozyskiwaniu finansowania alternatywnymi metodami.  
Z informacji zaprezentowanych w raporcie na temat rynku fuzji i przejęć – M&A Market: Structure, Volatility 
And Acquisitions Premiums wydanego przez Bank Zachodni WBK wynika, iż transakcje dokonywane w 2012 
roku wynikają w znacznej mierze  z trudnej sytuacji finansowej podmiotów przejmowanych. Zwiększona 
wartość transakcji na rynku  M&A spodziewana jest natomiast w 2013 roku wraz z oczekiwaną poprawą 
globalnej sytuacji ekonomicznej. Szacunki dla Polski mówią o wzroście o około 30-40% w stosunku do roku 
2012. Ponadto specjaliści spodziewają się, iż rok 2013 przyniesie powolny, sukcesywny spadek premii 
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płaconych za przejmowane podmioty w Polsce, które dotychczas kształtowały się na relatywnie wysokim 
poziomie w stosunku do krajów Europy Zachodniej. 

Rynek nieruchomości 
Aktywność na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2011 roku zdominowana została przez 
inwestorów zagranicznych, a ich udział w ogólnej wartości transakcji wynosił aż 96 %. W poprzednich latach 
największy udział we wszystkich transakcjach również należał do podmiotów zagranicznych, jednak ich udział 
był nieco niższy i wynosił 92 % w 2010 r. i 87 % w 2009 r. 

W 2012 r. rynek inwestycyjny na rynku nieruchomości jest trudny do przewidzenia ze względu na zawirowania 
na rynku globalnym. Kierunek rozwoju bądź stagnacja rynku będzie w głównej mierze uzależniona od rozwoju 
sytuacji na międzynarodowych, zwłaszcza europejskich, rynkach finansowych. Jeżeli kraje Unii Europejskiej 
przedstawią przekonujące plany redukcji długu publicznego, a perspektywa rozpadu strefy euro oddali się, 
aktywność inwestorów powinna być zbliżona do tej z 2011 r. Do tego należy spodziewać się reform w finansach 
publicznych w większości krajów, które mają problemy z nadmiernym zadłużeniem.  

Rynek samochodów luksusowych 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na polskim rynku dóbr luksusowych mają niewątpliwie dużą 
szansę na osiągnięcie rynkowego sukcesu. Możliwości jakie daje firmom nasz rodzimy rynek są dostrzegane 
przez stale rosnącą rzeszę producentów ekskluzywnych wyrobów, którzy chcą być obecni na polskim rynku. 
Według badania firmy KPMG dotyczącego dóbr luksusowych (edycja z 2011 roku), liczba marek luksusowych 
dostępnych w Polsce wzrosła w 2010 roku w stosunku do roku 2009 o blisko 8%.  Wciąż jednak wiele marek nie 
jest obecnych na naszym rynku. 

Pozytywne postrzeganie rynku ekskluzywnych towarów związane jest w głównej mierze z dwoma 
następującymi czynnikami: 

1. Sukcesywny wzrost zamożności Polaków spowodowany rozwojem ekonomicznym kraju oraz 
optymistyczne prognozy w tym zakresie,   

2. Wzrost zainteresowania Polaków produktami luksusowymi, kojarzącymi się z prestiżem i wskazującymi 
na wysoki status materialny ich posiadacza. 

W obrębie rynku motoryzacyjnego, szczególnie pozytywnie kształtuje się sytuacja w zakresie sprzedaży 
samochodów najbardziej ekskluzywnych i najdroższych. Dlatego też na polskim rynku pojawia się coraz większa 
liczba luksusowych marek samochodów, które do tej pory dostępne były jedynie poza granicami naszego kraju. 
Za przykład mogą służyć takie marki jak Ferrari czy też Maserati. Badania firmy KPMG dotyczące sytuacji na 
rynku pojazdów luksusowych wskazują, iż w roku 2010 na polskim rynku można było dokonać zakupu 75% 
marek samochodów uznawanych na świecie za luksusowe, a 25% marek było wciąż niedostępnych. Należy się 
jednakże spodziewać, że ilość marek motoryzacyjnych obecnych w Polsce będzie sukcesywnie wzrastać w 
kolejnych latach.    

Zgodnie z wypowiedzią przytoczoną na portalu platine.pl przez Dyrektora Generalnego Bentley Polska, sprzedaż 
Bentleyów w  2011 roku wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o ponad 100 procent, a plany na 2012 r. 
są takie aby poziom sprzedaży się utrzymał, dużo jednak zależy od tego, jak będzie zachowywał się kurs euro, 
który bardzo zmienia ceny. 

W ocenie Emitenta, rosnąca ilość luksusowych pojazdów oraz dostępnych ekskluzywnych marek samochodów 
w Polsce powinna się przyczynić do dynamicznego rozwoju rynku wtórnego tej klasy samochodów, co stwarza 
dla Emitenta szansę na szybki rozwój prowadzonej działalności, pozwalający osiągnąć Spółce Good Idea S.A. 
zakładane cele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  

GGoooodd  IIddeeaa    SS..AA..  

 

Dokument Informacyjny  56 

  

 

4.13.2.Cele emisyjne 

Tabela 14: Cele emisyjne 

Źródło: Emitent 

Celem emisji akcji serii B było nabycie 100 % udziałów IDeaAuto sp. z o.o. – autoryzowanego dealera Subaru                
i Ssangyong oraz autoryzowanego serwisu Suzuki. Zapłata za nabycie udziałów IDeaAuto sp. z o.o. nastąpiła               
w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności zgodnie z art. 14 ust. 4 Kodeksu spółek 
handlowych.  

Celem emisji akcji serii C było pozyskanie środków obrotowych, które pokryły koszty transakcyjne nabycia 
aktywów Emitenta. 

Celem emisji akcji serii D było nabycie od Green Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie nieruchomości 
gruntowej zabudowanej, położonej w Częstochowie przy ulicy Bohaterów Katynia 129/131 – Al. Wojska 
Polskiego 19, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 7/4, 7/6, 8/9, 8/10, 9/8 o powierzchni łącznej 
0,8043 ha, zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym – salonem sprzedaży samochodów osobowych             
z serwisem obsługi, warsztatem blacharsko-lakierniczym i myjnią. Wycena powyższej nieruchomości 
sporządzona na zlecenie Zarządu Spółki przez rzeczoznawcę majątkowego Elżbietę Kazimierską, "WALOR" Biuro 
Usług Majątkowych i Handlu, 42–215 Częstochowa, ul. Teligi 15 została ustalona na kwotę 8.800.000,00 zł 
(słownie: osiem milionów osiemset tysięcy złotych). Nabycie nieruchomości nastąpiło w drodze wzajemnego 
umownego potrącenia wierzytelności zgodnie z art. 14 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych. 

Na moment sporządzania niniejszego dokumentu powyższe cele emisyjne zostały osiągnięte. 

4.13.3. Prognozy finansowe 
Emitent prezentuje poniżej prognozy finansowe skonsolidowanych przychodów netto i zysku netto. 

Rok obrotowy Spółki Good Idea S.A., kończy się 30 czerwca każdego roku. 
Rok obrachunkowy IDeaAuto Sp. z o.o. kończy się 31 grudnia każdego roku. 
 
Tabela 15: Prognoza finansowa (skonsolidowana) Spółki Good Idea S.A. (w tys. zł) 

 
01.07.2012 - 30.06.2013 

skonsolidowane przychody 
netto 

12.020 

skonsolidowany zysk netto 256 

                                                     Źródło: Emitent 

Założenia do prognoz finansowych (wyników skonsolidowanych) Spółki Good Idea S.A. są następujące:  

 większość skonsolidowanych przychodów Emitenta, blisko 61,73 %  będzie pochodzić z przychodów 
uzyskanych przez spółkę zależną IDea Auto Sp. z o.o., 

 drugą co do wielkości pozycję przychodów będzie stanowiła sprzedaż samochodów klasy Super 
Premium – 34,54 % ogólnej sumy przychodów skonsolidowanych. Spółka zakłada  sprzedaż w roku 
podatkowym (od 07/2012 do 06/2013) czterech samochodów w tej klasie pojazdów, 

 czynsz z tytułu wydzierżawionej powierzchni salonu i serwisu samochodowego zlokalizowanego w 
Częstochowie będzie stanowił – 5,16 % ogólnej sumy przychodów skonsolidowanych. Biorąc pod 
uwagę jednak wyłączenia konsolidacyjne wynikające z wzajemnych przychodów pomiędzy Emitentem 
a spółką zależną i związaną z tym konieczność korekty przychodów, pozycja ta będzie stanowić 2,72 % 
ogólnej sumy przychodów skonsolidowanych, 

Lp. Cel emisji Termin realizacji 
Przewidywane 

nakłady (w  PLN) 

1. 
seria B nabycie 100 % udziałów w spółce                        

IDea Auto Sp. z o.o. 
marzec 2012 

 
1.500.000 

 

2. 
seria C – kapitał obrotowy (koszty nabycia aktywów 

Emitenta) 
kwiecień - czerwiec 2012 

 
250.000 

 

3. Seria D - nabycie nieruchomości Kwiecień  2012 8.800.000 

----- Podsumowanie: 
 

10.550.000 
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 pozostałe przychody operacyjne przyniosą około 1,00 % przychodów skonsolidowanych. 

Ponadto Emitent pragnie wskazać założenia dotyczące prognoz finansowych (wyników skonsolidowanych) 
Spółki Good Idea S.A. związane  z otoczeniem zewnętrznym: 

 średnioroczny kursu EUR/PLN na poziomie 4,15 PLN, pozwalający na wykorzystanie większej siły 
nabywczej klientów w Polsce wynikającej z wartości PLN. 

 segment rynku Super Premium Cars w sektorze motoryzacyjnym będzie się w Polsce sukcesywnie 
rozwijał,  co pozwoli na realizację przedstawionych prognoz (co jest zgodne z dotychczas 
obserwowanym trendem).  

Przedstawione prognozy zostały sporządzone w oparciu o doświadczenie osób zarządzających, wedle ich 
najlepszej wiedzy, z uwzględnieniem obecnych uwarunkowań prawnych i gospodarczych. 

4.14. Otoczenie rynkowe Emitenta 

Działalność inwestycyjna 

Największy udział na rynku fuzji i przejęć (M&A market) w okresie między 2000 a 2010 rokiem miały Stany 
Zjednoczone Ameryki, a ich wartość osiągnęła poziom prawie 40% wartości całego rynku. Nieco niższym 
udziałem natomiast charakteryzował się rynek Europy Zachodniej z wynikiem niespełna 34%. Europa 
Wschodnia i Centralna (obszar w którym znajduje się siedziba Emitenta) stanowiła tylko 2% całkowitej wartości 
rynku, co może świadczyć o percepcji firm z krajów tego regionu jako mało atrakcyjnych. 

Wykres 2: Struktura globalnego rynku fuzji i przejęć w 2000-2010 roku w procentach. 

 
Źródło Bank Zachodni WBK M&A Market – Structure, Volatility and Acquisition Premiums  

Polski sektor M&A, którego udział w całkowitej wartości rynku wyniósł niecałe 0,2%, a średnia cena transakcji 
nie przekraczała 20 mln Euro, osiągnął wynik niższy niż średnia dla całego regionu Europy Centralnej. W 
poniższej tabeli wyszczególnione zostały średnie wartości transakcji dla wybranych regionów świata.  

Tabela 16: Liczba i średnia wartość transakcji na wybranych rynkach globalnych w 2000-2010 roku 

 USA 
Europa 

Zachodnia 
Reszta świata 

Europa 
Centralna i 
Wschodnia 

Polska 

Liczba transakcji 114.049 128.730 164.058 22.352 2.542 

Średnia wartość 
transakcji (w mln 

Euro) 
101 77 45 26 20 

Źródło: Bank Zachodni WBK M&A Market – Structure, Volatility and Acquisition Premiums  

Kryzysowy okres 2009 roku szerokim echem odbił się na globalnych rynkach fuzji i przejęć obniżając w 
większości liczbę transakcji o około 1/3 i ich średnią wartość o ponad 1/2. W Europie Zachodniej wskaźnik 
średniej wartości spadł do 51 mln Euro, co w porównaniu do rekordowego roku 2000 (123 mln Euro) jest 
bardzo znaczącą różnicą. W Polsce natomiast średnia wartość transakcji spadła do 10 mln Euro, osiągając 
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jednocześnie poziom Europy Środkowej, która również zaliczyła spadek w analogicznym okresie do 10 mln 
Euro.    

Wykres 3: Struktura polskiego rynku fuzji i przejęć w okresie 2000-2010  

 
Źródło: Bank Zachodni WBK M&A Market – Structure, Volatility and Acquisition Premiums  

Z powyższego wykresu wyczytać można, że największą wartością na polskim rynku M&A charakteryzowała się 
branża telekomunikacji, co wynika głównie z przeprowadzanych prywatyzacji. Do największych przejęć możemy 
zaliczyć sprzedaż pakietu 35% udziałów Telekomunikacji Polskiej prywatnym inwestorom. Sektor ten w 
połączeniu z sektorem finansów, energetyki i dóbr konsumpcyjnych stanowił prawie  66% wartości całkowitej 
na rynku fuzji i przejęć, wywierając duży wpływ na kształt gospodarki w przyszłości. Struktura ta nieco odbiega 
od lokalnych rynków Europy Środkowo-Wschodniej, w której dominowały fuzje w sektorze Energetycznym i 
Finansowym (odpowiednio 23 i 22%).  
Należy zwrócić uwagę, że aktywność fuzji i przejęć w branży motoryzacyjnej jest relatywnie niewielka. Z raportu 
„Global M&A in Consumer Markets: Pursuing growth in an uncertain Word”  wydanego przez KPMG wynika, iż 
w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku w naszym kraju przejęta została tylko jedna spółka z 
sektora detalicznego, działająca w branży motoryzacyjnej.  

Rynek nieruchomości 
Emitent prowadzi działalność w przedmiocie dzierżawy posiadanych nieruchomości. Na podstawie publikacji 
Cushman & Wakefield „RAPORT O RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE” wynika, że rok 2011 sprzyjał 
inwestycjom na rynku nieruchomości komercyjnych. Wartość przeprowadzonych transakcji wzrosła                            
w porównaniu z rokiem 2010 o ponad 30% i osiągnęła poziom 2,56 mld EUR, najwyższy od 2007 r. Największym 
zainteresowaniem inwestorów cieszył się sektor handlowy, w którym zawarto transakcje o łącznej wartości ok. 
1,17 mld EUR. 

Ten sam raport przedstawia kształtowanie się czynszów w poszczególnych regionach w kraju. Biorąc pod uwagę 
czynsze na rynku nieruchomości handlowych można uznać je za stabilne. 
Obserwowany jest wzrost stawek czynszowych w najlepszych centrach handlowych, które obecnie                              
w Warszawie dochodzą do poziomu 75-80 EUR/mkw./miesiąc. Drugim co do wielkości czynszu regionem jest 
Kraków, a następnie konglomeracja katowicka.  

Coraz większa podaż nowoczesnych nieruchomości sprawia, że właściciele obiektów mniej atrakcyjnych, aby 
nie utracić dotychczasowych najemców, a tym samym źródeł stałych przychodów  i zainteresować swoją ofertą 
nowe podmioty, zmuszeni są do prowadzenia elastycznej polityki czynszowej. Często w ofertach najmu 
pojawiają się dodatkowe usługi związane z najmem tworzących spójny pakiet wraz z podstawową usługą 
najmu. 
 
Rynek aut luksusowych 
Rynek konsumpcyjnych dóbr luksusowych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat dynamicznie wzrastał. Taki stan 
rzeczy wynika z faktu, iż Polska gospodarka znajduje się na ścieżce stabilnego, zrównoważonego rozwoju, 
wpływającego w pozytywny sposób na zamożność Polaków.  
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Wykres 4: Liczba bogatych i zamożnych Polaków w poszczególnych latach (tys. osób) 

 
                     Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce, edycja 2011” 

 
Renomowana firma badawcza Euromonitor International  oszacowała, iż w roku 2010 rynek luksusowych dóbr 
konsumpcyjnych w naszym kraju osiągnął wartość blisko  3,5 miliarda PLN, rosnąc o 50 % w stosunku do roku 
2005.  Widać więc wyraźnie, iż rosnący popyt na dobra luksusowe jest silnie skorelowany ze zwiększającą się 
liczbą Polaków o ponad przeciętnym statusie majątkowym.  

Beneficjentem wzrostu majętności Polaków w ostatnich latach jest również branża motoryzacyjna.     
Pomimo globalnych zawirowań na rynkach finansowych, wyniki sprzedaży marek samochodów klasy Super 
Premium w naszym kraju prezentują się niezwykle korzystnie. Poniżej zostały przedstawione informacje 
dotyczące wyników sprzedażowych wybranych marek oferujących samochody zaliczane do najbardziej 
luksusowych pojazdów. 

Ferrari 
Według portalu autokult.pl sprzedaż samochodów tej marki kształtowała się w roku 2011 na poziomie 20 
egzemplarzy zarejestrowanych w Polsce. Przedstawiciel Ferrari twierdzi również, iż pierwsze tygodnie 2012 
roku pokazują, iż poziom sprzedaży w wymienionym okresie będzie zdecydowanie lepszy od zakładanego, co 
pozwala sądzić, iż dla „koncernu z Maranello” szykuje się kolejny rekordowy rok pod względem sprzedaży w 
naszym kraju. 

Bentley 
Rok 2011 był dla marki Bentley niezwykle udanym okresem. Z informacji przekazanych za portalem platine.pl 
przez dyrektora generalnego Bentley Polska wynika, iż w minionym roku zostało zakupionych 19 samochodów 
tej marki, co  w porównaniu do wyników sprzedaży z roku 2010 daje ponad dwukrotny wzrost. W bieżącym 
roku spodziewane jest utrzymanie pułapu sprzedaży. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że sprzedawane 
egzemplarze są nierzadko dostosowywane do indywidualnych potrzeb i preferencji poszczególnych klientów,               
a ich cena osiąga nawet kilka milionów złotych, co powoduje znaczące ograniczenie możliwości utrzymania 
dynamicznego wzrostu sprzedaży samochodów tej marki. 

Maserati 
Maserati jest bardzo rzadko spotykaną marką samochodów w Polsce, co spowodowane było koniecznością 
sprowadzania aut tej marki z zagranicy, gdyż na terenie naszego kraju nie było salonu Maserati.     
Zgodnie z wypowiedzią przytoczoną na łamach internetowego wydania Rzeczpospolitej przez Dyrektora 
sprzedaży marki Maserati spodziewa się on, iż wysokość sprzedaży w Polsce powinna kształtować się rokrocznie 
na poziomie co najmniej 20 nowych samochodów. Niewątpliwą  zaletą samochodów Maserati jest fakt, iż są 
one relatywnie praktyczne w stosunku do innych samochodów klasy Super Premium, mogąc służyć do 
codziennej eksploatacji.   

Porsche 
Samochody tej marki sukcesywnie zwiększają wolumen sprzedaży, który w 2010 roku wyniósł 570 sztuk i był 
wyższy o kilkadziesiąt procent niż rok wcześniej. Sprzedaż w roku 2011 zakończyła się wynikiem podobnym              
z roku poprzedniego i wyniosła 568. Wysoki w porównaniu do Ferrari oraz Bentley’a wynik sprzedaży Porsche 
wynika z faktu, iż znaczącą część sprzedanych pojazdów stanowią relatywnie tanie modele, dostępne dla 
stosunkowo szerszego grona klientów. 
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Tabela 17: Sprzedaż wybranych marek samochodów klasy Super Premium w Polsce  

Marka 2010 2011 

Ferrari 11^ 20^ 

Bentley 6^ 19 

Porsche 570 568 

Maserati  b.d. 20* 

^dane odnośnie rejestracji samochodów  
*dane nieoficjalne (szacunkowe) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu KPMG  „Rynek dóbr luksusowych w Polsce, edycja 2011” , GrandTourismo Italia (GTI), 
Bentley Polska, Porsche Polska, SAMAR 
 

Liczbę luksusowych pojazdów zarejestrowanych w 2010 roku w poszczególnych polskich województwach 
przedstawia tabela numer 18.  

Tabela 18: Liczba zarejestrowanych pojazdów z segmentu Premium oraz Super Premium w poszczególnych 
województwach (2010 rok) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu KPMG "Rynek dóbr luksusowych w Polsce edycja 2011" 
 

Na podstawie danych zawartych w powyższej tabeli można dojść do wniosku, iż najbardziej atrakcyjnym 
województwem dla przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą luksusowych samochodów jest województwo 
mazowieckie, gdzie zarejestrowano ponad 17.000 sztuk. Kolejne dwa województwa (wielkopolskie i śląskie) 
charakteryzują się zdecydowanie mniejszą liczbą rejestracji – ponad 12.000. W pozostałych województwach 
liczba rejestracji w 2010 roku wynosiła mniej niż 10.000 sztuk.  

4.14.1. Otoczenie konkurencyjne wobec prowadzonej oraz planowanej przez Emitenta 
działalności gospodarczej 

Działalność Inwestycyjna 
Konkurencję dla Emitenta w tym obszarze stanowią wszelkie podmioty gospodarcze, instytucje a także osoby 
fizyczne zarówno krajowe jak i zagraniczne, dokonujące inwestycji w spółki prowadzące działalność 
gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem inwestujących kapitałowo w podmioty z branży motoryzacyjnej.      

Sprzedaż samochodów luksusowych 
Rynek pojazdów luksusowych w Polsce znajduje się od kilku lat na ścieżce dynamicznego rozwoju, co jest silnie 
związane z sukcesywnym wzrostem zamożności Polaków. W związku z tym faktem można zaobserwować stale 
rosnącą liczbę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży samochodów klasy 
Premium oraz oferujących  luksusowe usługi na rynku motoryzacyjnym.   
W obrębie głównej działalności Emitenta (sprzedaży samochodów Premium) Spółka identyfikuje: 

Lp. Województwo Liczba zarejestrowanych pojazdów 

1 mazowieckie 17.569 

2 wielkopolskie 12.573 

3 śląskie 12.336 

4 małopolskie 9.838 

5 dolnośląskie 9.727 

6 lubelskie 7.763 

7 pomorskie 6.982 

8 łódzkie 6.353 

9 podkarpackie 5.911 

10 kujawsko-pomorskie 5.348 

11 zachodnio-pomorskie 4.888 

12 podlaskie 4.311 

13 warmińsko-mazurskie 3.963 

14 lubuskie 3.921 

15 świętokrzyskie 3.861 

16 opolskie 3.038 

- ogółem 118.382 
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 oficjalnych przedstawicieli poszczególnych marek Premium (autoryzowanych dealerów) 

 firmy zajmujące się sprzedażą różnych marek luksusowych. 

Autoryzowani dealerzy 
Liczba autoryzowanych punktów sprzedaży marek samochodów Premium i Super Premium w Polsce ulega 
nieustannemu powiększeniu. Jest to związane zarówno ze zwiększonym popytem na samochody najbardziej 
luksusowe w naszym kraju, jak i z faktem, iż na terytorium Rzeczpospolitej pojawiają się przedstawicielstwa 
dotąd nieobecnych firm. 
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu w Polsce znajdują się autoryzowani dealerzy marek zaliczanych 
do grona Super Premium takich jak: Bentley, Aston Martin, Ferrari czy Maserati. 

Inne firmy  dokonujące sprzedaży samochodów luksusowych 
Rynek sprzedaży aut luksusowych jest relatywnie silnie rozdrobniony.  Do najbardziej dynamicznie działających 
na rynku organizacji można zaliczyć następujące firmy: 

 Super Premium Cars – podmiot gospodarczy z siedzibą w Warszawie zajmujący się sprzedażą nowych 
oraz używanych pojazdów luksusowych zaliczanych do grona Premium oraz Super Premium.    
Przedsiębiorstwo zajmuje się także wynajmem samochodów dla klientów oraz organizacją imprez 
motoryzacyjnych dla klientów instytucjonalnych. Spółka notowana na rynku NewConnect. 

 Prestige – firma mająca swoją siedzibę w Sopocie zajmująca się sprzedażą aut luksusowych, działająca 
na rynku od 2006 roku. W swojej ofercie posiada samochody zarówno nowe jak i używane. Firma 
oferuje różnorodne metody finansowania zakupu pojazdów przez klientów. 

 

 Auto-Sim – salon samochodowy z siedzibą w Warszawie zajmujący się sprzedażą oraz odkupem 
samochodów segmentu Premium (limuzyny, auta sportowe i terenowe). Firma istnieje na rynku od 
roku  2001, a tworzy ją zespół ludzi związanych z motoryzacją od wielu lat. 

 Supercar Club Poland – to klub, który oferuje luksusowe samochody w zamian za roczną opłatę i 
wpisowe. Supercar Club dysponuje flotą aut takich jak Ferrari, Lamborghini, Porsche czy Mercedes. 

Pozostałe produkty i usługi konkurencyjne w stosunku do aktywności Emitenta 
1. Wynajem samochodów luksusowych 
W Polsce jest wiele podmiotów zajmujących się wynajmem luksusowych pojazdów, jednakże są to z reguły 
samochody najbardziej popularnych marek takich jak Mercedes, Audi czy BMW. Zdecydowanie rzadziej 
oferowane są  luksusowe modele samochodów,  marek najbardziej cenionych w motoryzacyjnym 
przemyśle np.: Ferrari, Maserati czy sportowe modele Porsche.   

2. Obsługa aut klientów na „zlecenie” 
Badania rynku przeprowadzone przez Emitenta wykazały, iż obsługa pojazdów najbardziej luksusowych 
przez wyspecjalizowane firmy jest w Polsce usługą właściwie nieznaną. Taka sytuacja stwarza przed 
Emitentem niezwykłą szansę na osiągnięcie pozycji lidera w tym obszarze rynkowym. 

3. Przygotowanie i obsługa imprez motoryzacyjnych 
Chociaż w Polsce jest stosunkowo liczna rzesza podmiotów gospodarczych zajmujących się organizacją 
różnego rodzaju imprez, to jednak niewielka ich liczba przygotowuje wydarzenia o charakterze 
motoryzacyjnym z wykorzystaniem samochodów sportowych i super-sportowych, ograniczając często 
działalność do organizacji imprez terenowych. Emitent planuje natomiast przejawiać aktywność głównie w 
obszarze imprez motoryzacyjnych z wykorzystaniem aut sportowych na torach wyścigowych w Europie. 
Powyższy fakt jest czynnikiem znacznie limitującym poziom konkurencji w tym obszarze aktywności Spółki 
Good Idea S.A. 

4.15. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym 
inwestycji kapitałowych za okres objęty sprawozdaniem finansowym 
lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w 
dokumencie informacyjnym 

W marcu 2012 roku Emitent nabył 100 % udziałów w spółce IDea Auto Sp. z o.o. (szerszy opis spółki w rozdziale 
4.11). 
Emitent dokonał zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Częstochowie przy ulicy 
Bohaterów Katynia 129/131 – Al. Wojska Polskiego 17/19 o wartości 8.800.000 zł. Zapłata za nieruchomość 
nastąpiła zgodnie z art. 14 ust. 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych na podstawie wzajemnego 
umownego potrącenia wierzytelności w zamian za 44.000.000 akcji serii D Emitenta. Wartość gruntu została 
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oszacowana na 2.765.500 PLN natomiast wartość budynków 6.034.500. Grunt o powierzchni 8.043 m2. Łączna 
powierzchnia użytkowa zabudowań (salon sprzedaży, serwis, warsztat blacharsko-lakierniczy oraz myjnia) 
znajdujących się na terenie rzeczonej nieruchomości wynosi 1.817 m2. Nieruchomość jest w pełni uzbrojona. 
Nieruchomość jest obciążona hipotekami o łącznej wartości 5,7 mln zł. Na kwotę tą składają się hipoteka 
ustanowiona na rzecz DML S.A. w wysokości 3,0 mln zł i hipoteka ustanowiona na rzecz MJ Consus o wartości 
1,575 mln zł, a pozostała część na BNP Paribas Banku Polska S.A. oraz organów skarbowych. 
Zgodnie z Aktem Notarialnym sprzedaży nieruchomości z dnia 3 kwietnia 2012 roku, cena nabycia 
nieruchomości ustalona na podstawie wyceny z dnia 14.02.2012 r. uwzględniała koszty spłaty wszystkich 
obciążeń hipotecznych przez sprzedającego Green Broker Sp. z o.o. 
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami stron – wszystkie niezbędne wnioski zostaną złożone tak by hipoteczne 
wpisy zostały wykreślone do końca stycznia 2013 roku. Ostatecznie zwolnienie hipotek uzależnione będzie 
również od czasu trwania odpowiednich procedur. Emitent nie jest stroną tych postępowań i nie poniesie w 
związku z tym żadnych kosztów. 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego zobowiązania wobec DML S.A. w wysokości 3,0 mln zł i 
wobec MJ Consus o wartości 1,575 mln zł zostały spłacone i będą złożone wnioski o ich wykreślenie z hipoteki. 
Do spłaty pozostały zobowiązania wobec Banku BNP Paribas (171 882,24 zł + należne odsetki) i organów 
skarbowych ( Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie - 136 910,75 zł i Gmina Miasto Częstochowa - 97 
054,75 zł + należne odsetki). Zobowiązania te były przedmiotem sporów sądowych zakończonych we wrześniu i 
listopadzie 2012 r. Hipoteki na rzecz organów skarbowych wynikały m.in. z decyzji Naczelnika Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Częstochowie (wrzesień 2009r) dotyczącej rozliczeń byłego właściciela nieruchomości z 
byłym najemcą (stan prawny 2007r). 
Polityka inwestycyjna Emitenta będzie w przyszłości nastawiona na poszerzania oferty produktowej                               
i usługowej. W ocenie Emitenta będzie to prowadziło do zwiększania osiąganych w przyszłości przychodów. 

4.16. Informacja o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 
upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym 

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostały wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie 
upadłościowe, układowe ani likwidacyjne.  

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

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostały wszczęte, ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, 
arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.  

4.18. 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, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich 
postępowań 

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta, ani też z jego wniosku nie zostało wszczęte, ani nie toczy się żadne 
postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie sądowe, ani arbitrażowe, które miało lub będzie mieć 
istotny wpływ na sytuację finansowa Emitenta.  
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4.19. 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  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent nie posiada żadnych zobowiązań 
istotnych z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych.  

4.20. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających 
wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty 
sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym  

Emitent został zawiązany Aktem Notarialnym  z dnia 10.11.2011 r., Repertorium A  numer 5132/2011.                      
Rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku.  
Emitent dokonał zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Częstochowie przy ulicy 
Bohaterów Katynia 129/131 – Al. Wojska Polskiego 17/19 o wartości 8.800.000 zł. Zapłata za nieruchomość 
nastąpiła zgodnie z art. 14 ust. 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych na podstawie wzajemnego 
umownego potrącenia wierzytelności w zamian za 44.000.000 akcji serii D Emitenta. 

W dniu 01.03.2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Good Idea Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie podjęło Uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B, C, 
D i E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 

W okresie od 08.03.2012 r. do 07.06.2012 r. skutecznie objętych zostało 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji 
zwykłych na okaziciela serii B, 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 
44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

Podwyższenie kapitału zakładowego o emisję akcji serii E nie doszło do skutku ponieważ całość oferowanych 
akcji nie została subskrybowana i należycie opłacona do dnia 7 czerwca 2012 roku, ustalonego uchwałą Zarządu 
spółki Good Idea S.A nr 1/04/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku., jako dzień zakończenia subskrypcji prywatnej  
akcji serii E oraz ostatni dzień płatności za ww. akcje. W dniu 20.06.2012 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 
01/06/2012 w sprawie niedojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego o emisje akcji serii E. 

Akcje serii B, C i D zostały zarejestrowane w KRS dnia 11.06.2012 r. 

4.21. 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 

Po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w niniejszym Dokumencie nie wystąpiły żadne istotne 
zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta. 

4.22. Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących oraz strukturze 
własności 

Zarząd  
Zgodnie z §12 Statutu Emitenta, Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa, oraz w 
przypadku Zarządu do którego powołuje się więcej niż dwie osoby, również Wiceprezesa, oraz pozostałych 
członków Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję. Każdy z Członków 
Zarządu może być wybrany na następną kadencję.  

Pierwszy skład Zarządu powołują Założyciele, przy czym w każdym czasie może on zostać odwołany przed 
upływem kadencji przez Radę Nadzorczą. 
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Tabela 19: Zarząd Emitenta 

Źródło: Emitent 

 

Iwona Denis  

1986 - 1992 Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, magister  inżynier, 
1989 - 1992  Studium Pedagogiczne przy Politechnice Częstochowskiej – Kwalifikacje naukowo-pedagogiczne, 
1995 - 1996 Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Zarządzania – studia podyplomowe w zakresie: 

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, 
2003 - 2004 Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych – studia podyplomowe w zakresie 

Zarządzanie Strategiczne i Rozwój Firmy. 

Przebieg kariery zawodowej: 
1993 - 1995 Kierownik Działu Sprzedaży Samochodów marki Premium, 
1995 - 1996 Z-ca Dyrektora Działu Handlowego w firmie leasingowej, 
1996 - 2009 Prezes Zarządu w Autoryzowanej Stacji Dealerskiej, 
2009 - nadal Prezes Zarządu IDeaAuto Sp. z o.o. i Auto Premium Sp. z o.o. 
 

Rada Nadzorcza 
Zgodnie z § 14 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do pięciu członków, w tym 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.  

Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób: 

 w przypadku trzyosobowej Rady Nadzorczej akcjonariusze posiadający akcje serii A powołują i 
odwołują dwóch członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów przypadających na akcje serii 
A, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a trzeciego członka Rady Nadzorczej powołuje i 
odwołuje Walne Zgromadzenie, 

 w przypadku czteroosobowej Rady Nadzorczej akcjonariusze posiadający akcje serii A powołują i 
odwołują trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego,  
zwykłą większością głosów przypadających na akcje serii A, a czwartego członka Rady Nadzorczej 
powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, 

 w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej akcjonariusze posiadający akcje serii A powołują i 
odwołują czterech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego,  
zwykłą większością głosów przypadających na akcje serii A, a piątego członka Rady Nadzorczej 
powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

Kadencja Rady Nadzorczej zgodnie ze statutem Emitenta jest wspólna i wynosi 5 lat. Każdy Członek Rady 
Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym 
czasie odwołany. 

Obecny, skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:  

Tabela 20: Rada Nadzorcza 

Źródło: Emitent 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

od do 

Iwona Denis Prezes Zarządu 10.11.2011 10.11.2016 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

od do 

Piotr Witkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej 10.11.2011 10.11.2016 

Joanna Tabor Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 10.11.2011 10.11.2016 

Katarzyna Woszczyna Członek Rady Nadzorczej 10.11.2011 10.11.2016 

Adam Krause Członek Rady Nadzorczej 01.03.2012 10.11.2016 

Rafał Kmiecik Członek Rady Nadzorczej 01.03.2012 10.11.2016 
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4.23. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta 

Tabela 21: Struktura akcjonariatu Good Idea S.A. 

Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

Green Broker Sp. z o.o. D 19.750.000 31,60 % 19.750.000 31,60 % 

Fundacja Błękit 

A 700.000 

25,60 % 

700.000 

25,60 % B 350.000 350.000 

D 14.950.000 14.950.000 

MJ Consus Cyprus 
Limited 

B 14.300.000 22,88 % 14.300.000 22,88 % 

Dom Inwestycyjny 
TAURUS S.A. 

D 6.250.000 10,00 % 6.250.000 10,00 % 

Pozostali 

A 300.000 

9,92 % 

300.000 

9,92 % 
B 350.000 350.000 

C 2.500.000 2.500.000 

D 3.050.000 3.050.000 

Razem 62.500.000 100 % 62.500.000 100 % 

Źródło:  Emitent 
 

Green Broker Sp. z o.o. kontrolowana jest przez e-connect Sp. z o.o. 
E-connect Sp. z o.o. kontrolowana jest przez Jacobs Partner S.A. 
Jacobs Partner S.A. kontrolowana jest przez Feniks Found Sp. z o.o. 
Zgodnie z ww. strukturą na działalność akcjonariusza Green Broker Sp. z o.o. rzeczywisty wpływ ma Feniks 
Found Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, której głównym przedmiotem działalności jest zagospodarowanie i 
sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. 

MJ Consus Cyprus Limited, kontrolowany jest w 100% przez spółkę W&K Consus Europe Limited, w której po 
50% udziałów posiadają Jarosław Kłapucki i Maciej Wiśniewski. 

Dom Inwestycyjny TAURUS S.A. kontrolowany jest przez Prezesa Zarządu Sebastiana Bogus. 
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Rozdział 5.  Sprawozdania finansowe 

Emitent stając się podmiotem dominującym wobec Spółki IDeaAuto  Sp. z o.o. będzie konsolidował wyniki obu 

podmiotów począwszy od 01 lipca 2012 roku. 

5.1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Good Idea S.A. za okres 
od 10.11.2011 r. do 30.06.2012 r. 
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5.2. Opinia niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego Spółki Good Idea S.A. 
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5.3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta za IV kwartał roku 
obrotowego 2011/2012 

 

Tabela 22: Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu za 4Q 2011/2012 Spółki Good Idea S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Źródło:  Emitent 

 
 

Tabela 23: Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat za 4Q 2011/2012 Spółki Good 

Idea S.A. 

Źródło:  Emitent ; Udziały IDeaAuto sp. z o.o. zostały nabyte przez Emitenta w marcu 2012 roku. Przytoczone poniżej wybrane dane skonsolidowane obejmują 
okres od dnia 01 kwietnia 2012 roku. 

Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe i 
informacje na temat aktywności, jaką podejmował w okresie objętym raportem, w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności 
IV kwartał 2011/2012 jest to pierwszy pełny kwartał  konsolidacji wyników finansowych ze spółką zależną 
IDeaAuto Sp. z o.o., która została nabyta w marcu 2012 roku. 

Zdecydowana większość przychodów została osiągnięta przez podmiot zależny, który prowadził swoją 
podstawową działalność związana ze sprzedażą samochodów. 
IDeaAuto Sp. z o.o. przez cały rok kalendarzowy 2011 r., a także przez I półrocze 2012 r. realizowała zgodnie z 
przyjętymi założeniami cele sprzedażowe.  

Wyszczególnienie 

IV KWARTAŁ 2011/2012 (dane w złotych) 

Wg stanu na dzień Wg stanu na dzień 

30-06-2012r. 30-06-2011r. 

Kapitał własny 11.459.779,25 - 

Należności długoterminowe 0,00 - 

Aktywa obrotowe, w tym: 4.429.454,61  

Należności krótkoterminowe 2.415.624,78 - 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 119.510,68 - 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

119.510,68 - 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 - 

Zobowiązania krótkoterminowe 2.564.226,70 - 

Aktywa trwałe, w tym: 9.068.604,45 - 

Inwestycje długoterminowe 8.959.487,20 - 

Wyszczególnienie 

IV KWARTAŁ 2011/2012 (dane w złotych) 

IV kwartał 
2011/2012 

IV kwartał 
2010/2011 

2011/2012 
narastająco 

2010/2011 
narastająco 

od 01.04.2012 
do 30.06.2012 

od 01.04.2011 
do 30.06.2011 

od 10.11.2011 
do 30. 06.2012 

od 01.07.2010 
do 30. 06.2011 

Amortyzacja 42.212,07     - 42.212,07 - 

Przychody netto ze sprzedaży 1.286.016,28     - 1.286.016,28 - 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

1.010.075,65 - 1.010.075,65 - 

Zysk (strata) na sprzedaży  -8.487,37     - -81.637,51 - 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

984.834,20     - 927.184,08 - 

Zysk (strata) brutto 976.071,37     - 918.421,25 - 

Zysk (strata) netto 784 289,37     - 726.639,25 - 
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Na dodatni skonsolidowany wynik finansowy podobnie jak w przypadku wyników jednostkowych wpływ miała 
umowna kara szczegółowo przedstawiona w punkcie 4.12.2.  
Podmiot zależny intensywnie poszukiwał nowych rynków zbytu dla samochodów z oferty spółki. Ponadto 
Zarząd rozpoczął rozmowy z kolejnymi potencjalnymi dostawcami nowych samochodów klasy Premium i Super 
Premium. 
Kierownictwo IDeaAuto Sp. z o.o. w celu zwiększenia przychodów podjęło szereg czynności w kierunku 
rozszerzenia działalności serwisu i naprawy samochodów kolejnych marek. 

5.4. Skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 

Pełny skonsolidowany raport za I kwartał 2012/2013 został opublikowany przez Emitenta raportem EBI nr 
3/2012 w dniu 14.11.2012 r. 

Tabela 24: Wybrane dane finansowe z jednostkowego bilansu za 1Q 2012/2013 Spółki Good Idea S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło:  Emitent ; *Spółka Good Idea Spółka Akcyjna została założona dnia 10.11.2011 r. 

Tabela 25: Wybrane dane finansowe z jednostkowego Rachunku zysków i strat za 1Q 2012/2013 Spółki Good 
Idea S.A. 

Źródło:  Emitent; *Spółka Good Idea Spółka Akcyjna została założona dnia 10.11.2011 r. 
 

Wyszczególnienie 

I KWARTAŁ 2012/2013 (dane w zł) 

Wg stanu na dzień 
30-09-2012r. 

Wg stanu na dzień 
30-09-2011r. * 

Kapitał własny             11.347.945,23     - 

Należności długoterminowe                                -       - 

Aktywa obrotowe, w tym:               1.102.260,66     - 

Należności krótkoterminowe               1.052.719,07     - 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:                    31.573,94     - 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

                   31.573,94     - 

Zobowiązania długoterminowe                                -       - 

Zobowiązania krótkoterminowe                    64.301,33     - 

Aktywa trwałe, w tym:               8.931.923,00     - 

Inwestycje długoterminowe               8.920.978,00     - 

Wyszczególnienie 

I KWARTAŁ 2012/2013 (dane w zł) 

I kwartał 
2012/2013 

I kwartał 
2011/2012 

2011/2012 
narastająco 

2010/2011 
narastająco 

od 01.07.2012 
do 30.09.2012 

od 01.07.2011 
do 30.09.2011 

od 01.07.2012 
do 30. 09.2012 

od 01.07.2010 
do 30. 06.2011 

Amortyzacja  38.509,20  -  38.509,20  - 

Przychody netto ze sprzedaży - - - - 

Zysk (strata) na sprzedaży   0,12    0,12   

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej  
 

- 78.197,53  
- 

- 78.197,53  
- 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

- 78.117,61  - - 78.117,61  - 

Zysk (strata) brutto - 78.117,61  - - 78.117,61  - 

Zysk (strata) netto - 78.117,61  - - 78.117,61  - 
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Tabela 26: Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu za 1Q 2012/2013 Spółki Good Idea S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło:  Emitent; *Spółka Good Idea Spółka Akcyjna została założona dnia 10.11.2011 r. 
 

Tabela 27: Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego Rachunku zysków i strat za 1Q 2012/2013 Spółki 
Good Idea S.A. 

Źródło:  Emitent; *Spółka Good Idea Spółka Akcyjna została założona dnia 10.11.2011 r. 
 

Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe                           
i informacje na temat aktywności, jaką podejmował w okresie objętym raportem, w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności 
W pierwszym kwartale pierwszego pełnego roku obrachunkowego (spółka została założona 10.11.2011 r.) Good 
Idea S.A. osiągała przychody przede wszystkim z najmu zakupionej w kwietniu 2012 r. nieruchomości. W ujęciu 
skonsolidowanym, na przychody Grupy ujemny wpływ miał spadek sprzedaży nowych samochodów osobowych 
w segmencie, który obsługuje IDeaAuto Sp. z o.o.. Spadek sprzedaży przełożył się bezpośrednio na wynik 
finansowy spółki zależnej – strata netto. Spółka IDeaAuto Sp. z o.o. we współpracy ze spółką matką 
(Emitentem) rozpoczęła starania pozyskiwania klientów zagranicznych i eksportu samochodów. 

W minionym kwartale Zarząd Emitenta podjął szereg rozmów z wyselekcjonowanymi wcześniej potencjalnymi 
partnerami biznesowymi. Zdaniem Zarządu część prowadzonych negocjacji może skutkować jeszcze w tym roku 
obrachunkowym, możliwymi kolejnymi inwestycjami kapitałowymi Emitenta, mogącymi mieć znaczący wpływ 
na wielkość osiąganych w przyszłości przychodów i zysków Grupy. 

Część inwestycji będzie realizowana również poza granicami kraju. 

Wyszczególnienie 

I KWARTAŁ 2012/2013 (dane w zł) 

Wg stanu na dzień 
30-09-2012r. 

Wg stanu na dzień 
30-09-2011r. * 

Kapitał własny  11.285.380,79  - 

Należności długoterminowe  -  - 

Aktywa obrotowe, w tym:  4.037.445,80  - 

Należności krótkoterminowe  2.247.874,06  - 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:  169.280,74  - 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne  

169.280,74  - 

Zobowiązania długoterminowe  -  - 

Zobowiązania krótkoterminowe  2.345.598,67  - 

Aktywa trwałe, w tym:  7.548.129,97  - 

Inwestycje długoterminowe  7.405.978,00  - 

Wyszczególnienie 

I KWARTAŁ 2012/2013 (dane w zł) 

I kwartał 
2012/2013 

I kwartał 
2011/2012 

2011/2012 
narastająco 

2010/2011 
narastająco 

od 01.07.2012 
do 30.09.2012 

od 01.07.2011 
do 30.09.2011 

od 01.07.2012 
do 30. 09.2012 

od 01.07.2010 
do 30. 06.2011 

Amortyzacja  48.819,48  - 48.819,48  - 

Przychody netto ze sprzedaży  1.115.273,86  - 1 115.273,86  - 

Zysk (strata) na sprzedaży  -84.085,18  - -84.085,18  - 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej  

-83.602,97  - -83.602,97  - 

Zysk (strata) brutto  -91.258,65  - -91.258,65  - 

Zysk (strata) netto  -91.258,65  - -91.258,65  - 
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5.5. Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki zależnej IDeaAuto Sp. z o.o. 
na dzień 31.12.2011 r.  

Zaprezentowane poniżej sprawozdanie finansowe dotyczy spółki IDeaAuto Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, 
której 100 % udziałów spółka Good Idea S.A. objęła w wyniku oferty prywatnej akcji serii B.  
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5.6. Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki zależnej IDeaAuto Sp. z o.o. 
na dzień 30.06.2012 r. 
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Rozdział 6.  Załączniki  

6.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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6.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych 
uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie 
zarejestrowanych przez sąd 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

§ 1. Zawiązanie Spółki. 
1.1. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. 
1.2. Założycielami Spółki są: Fundacja Błękit; Krzysztof Witkowski, Piotr Witkowski 

§ 2. Firma i siedziba  
2.1. Spółka działa pod firmą: Good Idea  Spółka Akcyjna.  
2.2. Spółka może używać skróconej nazwy Good Idea S.A. 
2.3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 

§ 3. Czas trwania Spółki 
3.1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 4. Przedmiot działalności Spółki 
4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

4.1.1. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z ,  
4.1.2. Leasing finansowy – 64.91.Z , 
4.1.3. Działalność związana z zarządzaniem funduszami – 66.30.Z ,  
4.1.4. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.99.Z ,  
4.1.5. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszy emerytalnych – 66.19.Z ,  
4.1.6. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat – 66.21.Z ,  
4.1.7. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – 66.29.Z ,  
4.1.8. Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych – 70.10.Z ,  
4.1.9. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z ,  
4.1.10. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 

70.22.Z , 
4.1.11. Pozostałe formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – 85.53.Z ,  
4.1.12. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z ,  
4.1.13. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z ,  
4.1.14. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.10.Z ,  
4.1.15. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 68.31.Z ,  
4.1.16. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -- 68.32.Z ,  
4.1.17. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych – 72.19.Z, 
4.1.18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – 74.90.Z ,  
4.1.19. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – 77.11.Z, 
4.1.20. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów – 

46.12.Z ,  
4.1.21. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, 

statków i samolotów – 46.14.Z,  
4.1.22. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – 46.19.Z,  
4.1.23. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – 52.21.Z ,  

4.2. Jeżeli jakakolwiek z dziedzin działalności gospodarczej Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia 
albo podlega innej reglamentacji prawnej, Spółka przed podjęciem tego rodzaju działalności 
uzyska taka koncesję, upoważnienie lub zezwolenie właściwego organu państwowego. 

4.3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.  
4.4. Spółka może otwierać i prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą swoje 

filie, oddziały i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne. 
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4.5. Spółka jest uprawniona do uczestniczenia w innych jednostkach gospodarczych oraz do tworzenia 
i przystępowania do wszelkich organizacji gospodarczych działających na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 

§ 5. Kapitał zakładowy i akcje 
5.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6.250.000,00 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy 

złotych) i dzieli się na: 
a) 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 

złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od A0000001 do A1000000 oraz o łącznej 
wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, pokryte gotówką; 

b) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości 
nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od B00000001 do 
B15000000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 (jeden milion pięćset 
tysięcy) złotych, pokryte gotówką, w drodze wzajemnego umownego potrącenia 
wierzytelności zgodnie z art. 14 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych; 

c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o 
wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od C00000001 do 
C2500000 oraz o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) 
złotych, pokrytych gotówką; 

d) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o 
wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od D00000001 do 
D44000000 oraz o łącznej wartości nominalnej 4.400.000 (cztery miliony czterysta 
tysięcy) złotych, pokryte gotówką w drodze wzajemnego umownego potrącenia 
wierzytelności zgodnie z art. 14 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych. 

5.2. Kapitał zakładowy został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem Spółki.  
5.3. Iwona Mariola Denis w imieniu Fundacji Błękit, Krzysztof Witkowski oraz Piotr Witkowski 

oświadczają, że imienne akcje Spółki serii A zostały objęte w sposób następujący:  
5.3.1. Fundacja Błękit obejmuje 700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o 

numerach od A0000001 do A0700000, o łącznej wartości nominalnej 70.000 
(siedemdziesiąt tysięcy) złotych;  

5.3.2. Krzysztof Witkowski obejmuje 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A 
o numerach od A0700001 do A0850000, o łącznej wartości nominalnej 15.000 
(piętnaście tysięcy) złotych;  

5.3.3. Piotr Witkowski obejmuje 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o 
numerach od A0850001 do A1000000, o łącznej wartości nominalnej 15.000 (piętnaście 
tysięcy) złotych.  

5.4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie 
wartości nominalnej dotychczasowych akcji.  

5.5. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi albo na okaziciela.  
5.6. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. 
5.7. Imienne Akcje Spółki mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela.   
5.8. Dokumenty akcji mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 
5.9. [uchylony].  

§ 6. Ograniczenie rozporządzania akcjami imiennymi 
6.1. Rozporządzenie akcjami imiennymi, tj. ich zbycie pod dowolnym tytułem prawnym, jak i 

obciążenie prawem zastawu, użytkowania lub innym prawem, wymaga uprzedniej zgody Spółki.  
6.2. Zgody na rozporządzenie akcjami imiennymi, o którym mowa w § 6.1, w imieniu Spółki udziela lub 

jej odmawia, w formie uchwały, Rada Nadzorcza.  
6.3. Akcjonariusz zamierzający rozporządzić akcjami imiennymi zobowiązany jest zawiadomić Spółkę o 

swym zamiarze listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Do zawiadomienia Akcjonariusz 
zobowiązany jest dołączyć projekt umowy dotyczącej rozporządzenia jego akcjami imiennymi, 
wskazujący osobę nabywcy, zastawnika, użytkownika lub innego uprawnionego w efekcie 
planowanego rozporządzenia akcjami imiennymi oraz wszystkie istotne elementy tej umowy.  

6.4. W terminie trzydziestu dni od daty wpływu do Spółki zawiadomienia akcjonariusza Rada 
Nadzorcza podejmuje uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody lub jej odmowy na rozporządzenie 
przez Akcjonariusza akcjami imiennymi.  
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6.5. W przypadku odmowy udzielenia zgody na zbycie akcji imiennych, Rada Nadzorcza może 
jednocześnie z odmową, lub najpóźniej w ciągu następnych trzydziestu dni, wskazać innego 
nabywcę akcji imiennych przeznaczonych do zbycia przez wnioskującego Akcjonariusza. 

6.6. W przypadku ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach imiennych zastawnikowi, jak i 
użytkownikowi akcji imiennych nie przysługuje prawo głosu z obciążonych akcji imiennych. 

§ 7. Umorzenie akcji 
7.1. Akcje mogą być umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę, za zgodą akcjonariusza 

(umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), na zasadach 
określonych w Kodeksie spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu.  

7.2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. 
7.3. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, zaakceptowany przez Radę Nadzorczą podejmuje 

uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału 
zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian Statutu Spółki. Kompetencje nie zastrzeżone 
uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Spółki, należą do Zarządu.  

7.4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji 
przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła 
finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i 
obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 K.S.H.  

7.5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, 
gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami 
prawa jako najniższa wysokość kapitału zakładowego wymagana dla założenia Spółki z siedzibą 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

7.6. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego 
Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, a jedynie zgody Rady 
Nadzorczej. 

§ 8. Przymusowe umorzenie akcji 
8.1. Poza innymi wypadkami określonymi w Statucie, akcje mogą zostać umorzone w drodze uchwały 

Walnego Zgromadzenia, bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe), w przypadku:  
8.1.1. ogłoszenia upadłości Akcjonariusza, 
8.1.2. zajęcia akcji przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym,  
8.1.3. zawarcia przez Akcjonariusza umowy zbycia akcji imiennych, zawarcia umowy lub 

złożenia oświadczenia o oddaniu akcji w zastaw, ustanowienie użytkowania lub 
ustanowieniu na nich innego ograniczonego prawa rzeczowego bez zgody Spółki – z 
naruszeniem postanowień § 6.  

8.2. Wynagrodzenie za akcje umorzone na podstawie postanowień § 8 określa się w wysokości 
wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 
ostatni rok obrotowy poprzedzający datę zaistnienia podstawy umorzenia akcji, o której mowa w 
§ 8.1, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną przez Walne Zgromadzenie do podziału między 
Akcjonariuszy.  

§ 9. Kapitał docelowy 
9.1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych 

akcji w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania 
nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania spółki do 
rejestru przedsiębiorców.  

9.2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa 
poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 

9.3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych 
uprawniających do zapisu na akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem 
prawa poboru.  

9.4. Z zastrzeżeniem § 9.5, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd 
decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:  
9.4.1. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy 
których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity 
depozytowe w związku z akcjami,  
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9.4.2. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz 
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację 
akcji,  

9.4.3. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w 
drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku 
regulowanym.  

9.5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego 
wymagają zgody Rady Nadzorczej.  

§ 10. Obligacje 
10.1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem 

pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.  

§ 11. Organy Spółki 
11.1. Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.  

§ 12. Zarząd 
12.1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
12.2. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa, oraz w przypadku Zarządu, do którego 

powołuje się więcej niż dwie osoby, również Wiceprezesa, oraz pozostałych członków Zarządu.  
12.3. Zarząd działa na podstawie Regulaminu. Regulamin jest przyjmowany uchwałą Zarządu. 

Regulamin określa w szczególności tryb podejmowania uchwał oraz sprawy, które wymagają 
kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd. 

12.4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji 
pomiędzy członków Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, wydaje zarządzenia 
wewnętrzne Spółki. Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do zwoływania i 
przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz wydawania zarządzeń wewnętrznych.  

12.5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów w 
Zarządzie, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby, o podjęciu uchwały rozstrzyga głos 
Prezesa Zarządu.  

12.6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami 
konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organów.  

12.7. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani w drodze uchwały Rady Nadzorczej. 
12.8. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Rada Nadzorcza.  
12.9. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. 
12.10. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, 

dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również 
sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki. 

§ 13. Reprezentacja Spółki 
13.1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu 

samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający 
łącznie z prokurentem. 

13.2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą 
być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, 
w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadzić rejestr wydawanych pełnomocnictw.  

13.3. W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Przewodniczący 
Rady Nadzorczej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 14. Rada Nadzorcza 
14.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego oraz działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu 
określającego organizację i sposób wykonywania czynności.  

14.2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.  
14.3. Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:  

14.3.1. w przypadku trzyosobowej Rady Nadzorczej akcjonariusze posiadający akcje serii A 
powołują i odwołują dwóch członków Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów 
przypadających na akcje serii A , w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a 
trzeciego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, 

14.3.2. w przypadku czteroosobowej Rady Nadzorczej akcjonariusze posiadający akcje serii A 
powołują i odwołują trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i 
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Wiceprzewodniczącego, zwykłą większością głosów przypadających na akcje serii A, a 
czwartego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, 

14.3.3. w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej akcjonariusze posiadający akcje serii A 
powołują i odwołują czterech członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego, zwykłą większością głosów przypadających na akcje serii A, a 
piątego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

14.4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. 
14.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.   
14.6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące.  
14.7. W razie złożenia odpowiedniego wniosku przez Zarząd lub co najmniej jednego członka Rady 

Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady w terminie 
dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła 
posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i 
proponowany porządek obrad.  

14.8. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na 
posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej lub 
Wiceprzewodniczącego.  

14.9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych pod warunkiem, 
że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni.  

14.10. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
14.11. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach dotyczących wynagrodzenia oraz zawieszania członków 

Zarządu wymagają dla swej ważności większości 2/3 głosów.  
14.12. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na 

posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie 
sprzeciwu.  

14.13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając głos na piśmie za 
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć 
spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.  

14.14. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka 
porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym 
przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po 
podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni 
o treści projektu uchwały. 

§ 15. Kompetencje Rady Nadzorczej 
15.1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności.  
15.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych postanowieniami 

niniejszego Statutu lub obowiązującymi przepisami, należy:  
15.2.1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 
stanem faktycznym;  

15.2.2. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;  
15.2.3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników 

ocen, o których mowa w § 15.2.1 i 15.2.2;  
15.2.4. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz innych warunków umów z nimi 

zawieranych;  
15.2.5. opiniowanie projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd pod obrady Walnego 

Zgromadzenia;  
15.2.6. uchwalanie Regulaminu Zarządu;  
15.2.7. zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów rozwoju 

Spółki;  
15.2.8. wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu sprawozdań finansowych 

Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami 
zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub 
podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów 
dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą 



  

  

  

GGoooodd  IIddeeaa    SS..AA..  

 

Dokument Informacyjny  150 

  

 

negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub 
przeglądu sprawozdań finansowych Spółki; 

15.2.9. opiniowanie założeń Zarządu w zakresie polityki inwestycyjnej Spółki;  
15.2.10. udzielanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie na rachunek własny akcji lub udziałów w 

innych spółkach, jeżeli wartość czynności dotyczącej tych akcji lub udziałów przekracza  
100.000,00 (sto tysięcy) złotych;  

15.2.11. udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości, użytkowania 
wieczystego, udziału w nieruchomości;  

15.2.12. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości 
przewyższającej jednorazowo lub łącznie, na podstawie kilku powiązanych czynności 
prawnych, w ciągu dwunastu następujących po sobie miesięcy kwotę 100.000,00 (sto 
tysięcy całych) złotych; 

15.2.13. zaciąganie zobowiązań wekslowych bez względu na sumę  takich zobowiązań, 
zawiązanie lub przystąpienie do spółki osobowej, jak i ustąpienie ze spółki osobowej;  

15.2.14. udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie się interesami 
konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, 
akcjonariusz lub członek organów;  

15.2.15. akceptacja treści Regulaminów funduszy specjalnych uchwalanych przez Zarząd;  
15.2.16. inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu.  

15.3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać 
od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku 
Spółki.  

§ 16. Walne Zgromadzenie 
16.1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
16.2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie i Częstochowie. 
16.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem 

obowiązujących przepisów prawa.  
16.4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie do sześciu miesięcy po upływie każdego 

roku obrotowego.  
16.5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych postanowieniami 

niniejszego Statutu lub obowiązującymi przepisami, należy: 
16.5.1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 

ubiegły;  
16.5.2. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat;  
16.5.3. udzielenie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków;  
16.5.4. podejmowanie uchwał w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej 

Spółce przy zawiązywaniu Spółki lub przy sprawowaniu nadzoru albo zarządu;  
16.5.5. podejmowanie uchwał w zakresie zbycia i/lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub 

jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa 
rzeczowego;  

16.5.6. podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;  
16.5.7. podejmowanie uchwał o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego Spółki;  
16.5.8. podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia akcji i określenia warunków tego 

umorzenia;  
16.5.9. ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;  
16.5.10. inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami Statutu oraz 

wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki.  
16.6. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść 

jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej 
sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie 
rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga 
podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich 
obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego 
Zgromadzenia. 

16.7. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez przedstawiciela legitymującego się pełnomocnictwem sporządzonym 
stosownie do obowiązujących przepisów.  
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16.8. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom od dnia objęcia akcji.  
16.9. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie 

wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  
16.10. Istotna zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, 

którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa. Uchwała o istotnej zmianie 
przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności 
osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.  

16.11. Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki, określa 
szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.  

§ 17. Gospodarka Spółki 
17.1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez 

Radę Nadzorczą.  
17.2. Rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku. 
17.3. W ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i 

złożyć Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki oraz 
pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. 

17.4. Spółka tworzy kapitał rezerwowy i kapitał zapasowy. 
17.5. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz 

świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi 
określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.  

17.6. Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy 
niż osiem procent zysku Spółki. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy stan tego 
kapitału osiągnie przynajmniej 1/3 (jedną trzecią) część kapitału zakładowego. 

17.7. Wykorzystywanie środków zgromadzonych w kapitale zapasowym, rezerwowym i funduszach 
celowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  

17.8. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 
na koniec roku obrotowego na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. 
Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

17.9. Zaliczki na poczet dywidendy oraz dywidenda mogą być wypłacane w walutach obcych z 
zachowaniem przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa dewizowego.  

§ 18. Postanowienia końcowe 
18.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek           
           handlowych.  
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6.3. Definicje i objaśnienia skrótów 

Tabela 28: Definicje i objaśnienia skrótów 

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 Dom Inwestycyjny TAURUS S.A. z siedzibą w Częstochowie 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent Good Idea  S.A. z siedzibą w Warszawie 

Euro Euro jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

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

Kodeks Spółek 
Handlowych, KSH,  

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

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

NWZA, NWZ, 
Nadzwyczajne  Walne 
Zgromadzenie Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Good Idea  S.A. z siedzibą w Warszawie 

Ordynacja podatkowa, 
Prawo podatkowe 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 z 
późn. zmianami) 

Organizator ASO, 
Organizator 
Alternatywnego Systemu 
Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PDA, Prawa do akcji Prawa do akcji, zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru wartościowego 

Prawo Dewizowe 
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002, Nr 141, poz. 1178 z późn. 
zmianami) 

Rada Giełdy Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Good Idea  S.A. z siedzibą w Warszawie 

Regulamin GPW, 
Regulamin Giełdy 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Regulamin ASO, Regulamin 
Alternatywnego Systemu 
Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwała Nr 147/2007 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007r.  

Spółka Good Idea  S.A. z siedzibą w Warszawie 

Statut, Statut Emitenta, 
Statut Spółki  

Statut Spółki Good Idea  S.A. z siedzibą w Warszawie 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o obrocie 
instrumentami 
finansowymi  

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

Ustawa o ochronie 
konkurencji i 
konsumentów 

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

Ustawa o ofercie 
publicznej 

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

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

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

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (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 (Dz. U. z 2010 
roku, Nr 101, poz. 649 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 2009 roku, Nr 93, 
poz. 768 z późn. zmianami) 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009  r., Nr 152, poz. 1223, z 
późn. zmianami) 
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WZA, WZ,  Walne 
Zgromadzenie Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Good Idea  S.A. z siedzibą w Warszawie 

Zarząd, Zarząd Emitenta, 
Zarząd Spółki 

Zarząd Spółki Good Idea  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. 1995 
roku, Nr 84, poz. 383, z późn. zmianami) 
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