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Wstęp 

 

Tabela 1 Dane o Emitencie 

Firma: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław 

Telefon: +48 (71) 354 07 93 

Faks: +48 (71) 354 07 93 

Adres poczty elektronicznej: biuro@arisa.com.pl 

Adres strony internetowej: www.arisa.com.pl 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 2 Dane o Autoryzowanym Doradcy 

Firma: Certus Capital S.A. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław 

Telefon: + 48 (71) 780 92 80 

Faks: + 48 (71) 780 92 80 

Adres poczty elektronicznej: info@certuscapital.pl 

Adres strony internetowej: www.certuscapital.pl 

Źródło: Autoryzowany Doradca 
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Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

 

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się: 

 350.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 1.027.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 1.027.000 praw do akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Tabela 3 Kapitał zakładowy Emitenta przed emisją akcji serii B i C 

 Liczba akcji (szt.) 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A 3.794.444 100,00% 7.588.888 100,00% 

Suma 3.794.444 100,00% 7.588.888 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 4 Kapitał zakładowy Emitenta po emisji akcji serii B i C* 

 Liczba akcji (szt.) 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A 3.794.444 73,37% 7.588.888 84,64% 

Seria B 350.000 6,77% 350.000 3,90% 

Seria C 1.027.000 19,86% 1.027.000 11,46% 

Suma 5.171.444 100,00% 8.965.888 100,000% 

* Wielkość kapitału zakładowego Emitenta przedstawiono przy założeniu zarejestrowania zmiany wysokości kapitału 

zakładowego w wyniku objęcia emitowanych akcji serii B i C 

Źródło: Emitent 
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1 Czynniki ryzyka 

 

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor powinien rozważyć 

ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie 

stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu 

widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być 

świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, 

nieujęte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor 

powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki może mieć negatywny wpływ na jej 

sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału. 

 

Działalność oraz plany rozwojowe Emitenta związane są z następującymi czynnikami ryzyka (opisanymi 

szczegółowo w dalszej części Dokumentu Informacyjnego). Kolejność, w jakiej zostały przedstawione 

poszczególne czynniki ryzyka, nie odzwierciedla prawdopodobieństwa ich wystąpienia, zakresu ani istotności 

przedstawionych ryzyk. 

 

Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Emitent: 

 Ryzyko związane z celami strategicznymi, 

 Ryzyko niezrealizowania prognoz wyników finansowych, 

 Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Emitent, 

 Ryzyko związane z konkurencją, 

 Ryzyko związane z uzależnieniem od podwykonawców, 

 Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców, 

 Ryzyko utraty zaufania klientów, 

 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży, 

 Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców, 

 Ryzyko związane z karami umownymi, 

 Ryzyko związane z inwestowaniem w spółki typu start-up, 

 Ryzyko związane z rozwojem branż spółek portfelowych, 

 Ryzyko związane ze zmianą modelu biznesu, 

 Ryzyko związane z najmem powierzchni biurowych, 

 Ryzyko utraty członków zarządu, kluczowego kierownictwa oraz wykwalifikowanej kadry, 

 Ryzyko związane z umowami o dofinansowanie lub umowami partnerskimi, 

 Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi pozyskiwania funduszy w ramach programów 

Unii Europejskiej, 

 Ryzyko stóp procentowych, 

 Ryzyko związane z opodatkowaniem i interpretacją przepisów podatkowych, 

 Ryzyko związane z regulacjami prawnymi, 

 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i Unii Europejskiej. 

 

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym:  

 Ryzyko związane z prawami do akcji (PDA), 

 Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowań akcji, 

 Ryzyko związane z cenami emisyjnymi akcji serii B i C, 

 Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd emisji akcji serii B i/lub C Emitenta, 

 Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji, 
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 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami, 

 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect, 

 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

 

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe: 

 Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę, 

 Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych. 
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1.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Emitent 

 

Ryzyko związane z celami strategicznymi 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w swojej strategii rozwoju (przedstawionej szerzej w punkcie 4.12.2 Strategia 

rozwoju Emitenta niniejszego Dokumentu Informacyjnego) zakłada wejście do czołówki firm w Polsce 

specjalizujących się we wspieraniu i finansowaniu projektów innowacyjnych, w tym e-biznesowych, a także 

uzyskanie znaczącej pozycji w tym zakresie na terenie Europy Środkowo - Wschodniej. W związku z powyższym 

Emitent zamierza zdynamizować rozwój prowadzonej działalności poprzez m.in. wprowadzenie do oferty 

nowych usług związanych z komercjalizacją wiedzy, utworzenie funduszu w celu przeprowadzenia inwestycji 

portfelowych, a także stworzenie innowacyjnej platformy internetowej umożliwiającej udziałowe finansowanie 

start-upów także przez osoby fizyczne. 

Realizacja założeń strategii rozwoju w dużej mierze uzależniona jest od zdolności Spółki do adaptacji warunków 

na rynkach, na których Emitent prowadzi działalność. Do najważniejszych czynników wpływających na branżę 

działalności Emitenta można zaliczyć: przemiany otoczenia makroekonomicznego Polski, popyt ze strony 

przedsiębiorców i jednostek samorządowych na finansowanie zewnętrzne, a także sytuacja na rynku usług 

doradczych i szkoleniowych oraz dostępność dotacji unijnych. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w 

wyniku złej oceny otoczenia rynkowego, bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego 

otoczenia, mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki 

Emitenta. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W 

związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta zależą od jego zdolności do skutecznej 

realizacji opracowanej długoterminowej strategii. 

Spółka redukuje wskazane ryzyko poprzez analizę czynników, które mogą mieć potencjalnie niekorzystny wpływ 

na działalność oraz wyniki Emitenta, a w razie potrzebny podejmuje niezbędne decyzje i działania. 

 

Ryzyko niezrealizowania prognoz wyników finansowych 

W punkcie 4.12.3 Prognozy finansowe niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent zamieścił prognozę 

wyników finansowych na lata 2012-2013. Prognoza nie podlegała ocenie biegłego rewidenta. Prognozy danych 

finansowych zostały sporządzone przy założeniu pomyślnej realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki. 

W związku z powyższym, w przypadku niezrealizowania w całości lub w części strategii rozwoju Spółki, istnieje 

ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie zrealizować zamieszczonych prognoz wyników finansowych. Ponadto 

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych czynników oraz innych zmian w otoczeniu Spółki, których Emitent 

nie jest w stanie przewidzieć, szacowane wyniki finansowe mogą ulec zmianie. 

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników dokonywana będzie kwartalnie i zamieszczana 

w raportach okresowych Emitenta. Ewentualna korekta prognozy danych finansowych sporządzona będzie po 

opublikowaniu raportu okresowego i zostanie przekazana w formie raportu bieżącego. 

Celem zapobiegania zajściu powyższego ryzyka Emitent stara się na bieżąco analizować zmiany w otoczeniu 

makroekonomicznym oraz dostosowywać do stale zmieniających się warunków otoczenia rynkowego Spółki. 

 

Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Emitent 

Działalność prowadzona przez Emitenta jest w istotnym stopniu uzależniona od bieżącej i przyszłej koniunktury 

w branży doradczej i szkoleniowej, podaży środków z Unii Europejskiej, a także, ze względu na reorganizację 

modelu biznesu, sytuacji na rynku finansowania działalności przedsiębiorstw.  

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Spółkę rynek doradztwa unijnego w Polsce, w efekcie 

zmniejszającej się podaży środków z funduszy UE, znajduje się prawdopodobnie w schyłkowym momencie cyklu 

koniunkturalnego.
1
 Z kolei branża usług doradczych jest rynkiem stale rozwijającym się, co wynika z rosnącego 

                                                                 
1
 Opinia Zarządu spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 
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zapotrzebowania na coraz bardziej skomplikowane usługi doradcze.
2
 Ponadto, również rynek szkoleń cechuje 

się dużymi perspektywami rozwoju, ze względu na występującą nadwyżkę popytu nad podażą.
3
 W sytuacji 

wystąpienia spowolnienia gospodarczego w Polsce, sytuacja na rynkach, na których działalność prowadzi 

Emitent, może ulec pogorszeniu, co w efekcie może spowodować pogorszenie wyników finansowych 

osiąganych przez Agencję Rozwoju Innowacji S.A. i ograniczyć możliwości jej rozwoju. 

W celu minimalizacji wskazanego ryzyka Spółka stosuje dywersyfikację na poziomie świadczonych usług. Należy 

także wskazać, iż reorganizacja modelu biznesu Emitenta, zakładająca stopniowe wycofywanie się z usług 

pozyskiwania, zarządzania i rozliczana funduszy UE, istotnie wpływa na ograniczenie powyższego ryzyka. 

Pomyślna realizacja strategii Emitenta, w kierunku wspierania i finansowania innowacyjnych projektów, w tym 

e-biznesowych, będzie miała również minimalizujący wpływ na opisywane ryzyko. 

 

Ryzyko związane z konkurencją 

Bezpośrednią konkurencję dla Emitenta stanowią spółki świadczące usługi doradcze, konsultingowe 

i pozyskujące finansowanie z funduszy unijnych. W związku z realizacją strategii rozwoju przedsiębiorstwami 

konkurencyjnymi są również podmioty wspierające oraz finansujące innowacyjne projekty e-biznesowe. Należy 

wskazać, iż na wskazanych rynkach występuje duża liczba podmiotów, co wpływa jednocześnie na wzrost 

poziomu konkurencji pomiędzy nimi. Ponadto istotnym zagrożeniem dla Emitenta jest rozpoczęcie działalności 

przez nowe podmioty, stanowiące bezpośrednią konkurencję. Pojawienie się na rynku nowych, 

konkurencyjnych wobec Emitenta firm, może być spowodowane przede wszystkim niskimi barierami wejścia, 

które cechują się stosunkowo niewielkimi początkowymi nakładami inwestycyjnymi. Dodatkowo na zwiększanie 

liczby podmiotów na rynku działalności Emitenta, może wpływać ogromne zapotrzebowanie na usługi doradcze 

oraz szkoleniowe. W przypadku nasilenia się konkurencji na wskazanych rynkach, Emitent może być narażony 

na agresywne działania rynkowe swoich konkurentów, co może skutkować obniżeniem poziomu marż 

osiąganych prze Spółkę i w efekcie przełożyć się na osiągane wyniki finansowe. 

Emitent minimalizuje wskazane ryzyko poprzez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry, stałe pogłębianie 

wiedzy i budowę know-how w obszarach swojego działania. Co więcej, skuteczna realizacja przyjętej strategii 

rozwoju pozwoli Spółce na rozszerzenie wachlarza świadczonych usług, co również wpłynie na ograniczenie 

wskazanego ryzyka. 

 

Ryzyko związane z uzależnieniem od podwykonawców 

Emitent w toku prowadzonej działalności w zależności od potrzeb współpracuje z podwykonawcami. Tym 

samym działalność Spółki związana jest z ryzykiem uzależnienia od podwykonawców. Zerwanie umów 

handlowych z jednym lub z kilkoma podwykonawcami mogłoby w negatywny sposób wpłynąć na działalność 

prowadzoną przez Emitenta poprzez wydłużenie terminów realizacji poszczególnych projektów czy też 

konieczność zawierania umów na warunkach mniej korzystnych od dotychczasowych. Ponadto wystąpienie 

opóźnień w realizacji projektów lub wzrost cen, wywołany zawarciem niekorzystnych umów handlowych 

z nowymi podwykonawcami, mogłyby mieć negatywny wpływ na liczbę klientów Emitenta. W efekcie, 

wystąpienie powyższego ryzyka może znaleźć odzwierciedlenie w osiąganych przez Spółkę i gorszych od 

zakładanych wyników finansowych. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wskazane ryzyko w ocenie Zarządu Spółki nie wpływa 

istotnie na prowadzoną przez nią działalność gospodarczą. Ponadto Emitent w 2011 r. zatrudniał średnio 

43 pracowników, a obecnie współpracuje także z szeroką bazą ekspertów, którzy posiadają niezbędną wiedzę 

do realizacji usług świadczonych przez Agencję Rozwoju Innowacji S.A. 

                                                                 
2
 R. Polowy „Blaski i cienie polskiego rynku konsultingu”, portal „Nowoczesna firma”, maj 2011 r. 

3
 M. Szczepaniak, „Zawód: trener biznesu - dobry sposób na karierę”, Gazeta Prawna, listopad 2008 r. 
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Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców 

Emitent kieruje swoją ofertę do licznego grona odbiorców. W 2011 r. w strukturze odbiorców Spółki znajdowały 

się trzy podmioty, których pojedynczy udział w przychodach netto ze sprzedaży ogółem był znaczący. 

Największym odbiorcą w 2011 r. był międzynarodowy holding Koelner S.A., który odpowiadał za ok. 47,18% 

przychodów Emitenta. Z kolei drugi podmiot - spółka Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. posiadała ok. 

26,41% udziału w całkowitej sprzedaży, a firma Ołer ok. 11,09%. Należy wskazać, iż na dzień sporządzenia 

Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada jednego znaczącego odbiorcę - Agencję Rozwoju Regionalnego 

„ARLEG” S.A., dla której Emitent realizuje szereg zleceń występując jako wykonawca. W przypadku odejścia 

głównego odbiorcy istnieje ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie w krótkim czasie pozyskać nowych klientów, 

co w konsekwencji może znaleźć odzwierciedlenie w przychodach osiąganych przez Spółkę i wpływać na 

realizację przyjętej strategii rozwoju. 

Spółka ogranicza wskazane ryzyko poprzez zawieranie odpowiednich umów handlowych, regulujących 

wzajemne obowiązki i prawa. Ponadto utrzymywanie dobrych i długotrwałych relacji ze wskazanym podmiotem 

również w znacznym stopniu minimalizuje powyższe ryzyko. 

 

Ryzyko utraty zaufania klientów 

Emitent kieruje swoja ofertę do licznego grona odbiorców. Ze względu na charakter prowadzonej działalności 

zaufanie odbiorców odgrywa istotną rolę. Szczególne znaczenie ma skuteczność Spółki w pozyskiwaniu 

dofinansowania dla klientów, na które wpływ ma wiele czynników niezależnych od Emitenta np. sposób 

dokonywania oceny wniosków. W przypadku braku sukcesów w obszarze działalności Spółki, obniżenia jakości 

oferowanych usług lub spadku ich oceny przez odbiorców, Emitent może być narażony na zmniejszenie 

zadowolenia klientów i utratę ich zaufania. Również dla pozostałych obszarów działalności Spółki, 

tj. świadczenie usług szkoleniowych, doradczych z zakresu komercjalizacji wiedzy oraz wspieranie 

innowacyjnych przedsięwzięć, zaufanie klientów odgrywa kluczową rolę. Nienależyte, niestaranne czy też 

nieterminowe świadczenie powyższych usług może skutkować spadkiem zadowolenia klientów i w efekcie 

utratą ich zaufania. Brak zaufania odbiorców może z kolei skutkować niemożnością pozyskiwania klientów lub 

nawet utratą dotychczasowych odbiorców, co może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki 

i realizację przyjętej strategii rozwoju.  

Emitent mając na uwadze istotność wskazanego ryzyka dla prowadzonej działalności, dokłada wszelkich starań, 

aby oferowane usługi cechowały się jak najwyższą jakością i profesjonalizmem oraz kładzie duży nacisk na 

zadowolenie obsługiwanych klientów. 

 

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

W ramach prowadzonej działalności Emitent świadczy usługi pozyskiwania dotacji unijnych dla firm oraz 

jednostek samorządu terytorialnego, które cechują się sezonowością sprzedaży. Wielkość przychodów Spółki, 

uzyskiwanych ze świadczenia powyższych usług, jest w dużym stopniu uzależniona od terminów ogłaszania 

najbardziej znaczących konkursów na dotacje unijne. Według obserwacji Emitenta znaczna część konkursów 

ogłaszana jest w pierwszym półroczu roku, natomiast ich wyniki podawane są do wiadomości w ostatnim 

kwartale roku kalendarzowego. W związku z powyższym, Spółka odnotowuje zwiększenie kosztów 

operacyjnych i przychodów ze sprzedaży odpowiednio w pierwszym i ostatnim kwartale roku  kalendarzowego. 

Dodatkowo również usługi szkoleniowe, świadczone przez Emitenta, cechują się sezonowością sprzedaży, co 

powoduje, iż w okresie letnim Spółka generuje z tego tytułu znacznie wyższe przychody niż w pozostałych 

miesiącach danego roku. Biorąc pod uwagę aspekt sezonowości, możliwe jest wystąpienie u Emitenta wahań 

poziomu sprzedaży usług, co z kolei może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę.   

Należy jednak wskazać, iż Emitent świadczy również usługi, które nie cechują się sezonowością sprzedaży, 

tj. doradztwo gospodarcze czy doradztwo finansowo-kredytowe. Ponadto w konsekwencji pomyślnej realizacji 

strategii rozwoju Spółki, udział w łącznej sprzedaży przychodów z usług szkoleniowych oraz usług pozyskiwania 
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dotacji unijnych ulegnie zmniejszeniu, co w konsekwencji wpłynie istotnie na minimalizację wskazanego 

czynnika ryzyka. 

 

Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców 

Emitent kieruje swoją ofertę do licznej grupy odbiorców. W związku z tym, istnieje ryzyko niespłacalności 

należności od odbiorców, co może być wynikiem okresowych bądź trwałych trudności klientów Spółki 

w terminowym regulowaniu płatności wynikających z realizacji zawartych z Agencją Rozwoju Innowacji S.A. 

umów. Ziszczenie się wskazanego ryzyka mogłoby niekorzystnie wpłynąć na wielkość osiąganych przez Spółkę 

wyników finansowych oraz na wskaźniki płynności. W 2011 r. kwota odsetek niespłaconych należności 

dochodzonych na drodze sądowej stanowiła ok. 1% przychodów ze sprzedaży. Na dzień sporządzenia 

Dokumentu Informacyjnego Emitent prowadzi dwa postępowania sądowe z dłużnikami na ogólną kwotę 

należności w wysokości ok. 22 tys. zł. Spółka zgłosiła wierzytelności w postępowaniach upadłościowych tych 

podmiotów. Ponadto, w zakresie należności Spółki, zgodnie z raportem uzupełniającym opinię z badania 

sprawozdania finansowego za 2011 r. (por. pkt. 5.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego) zaprezentowany w 

bilansie stan należności z tytułu dostaw i usług (ok. 566 tys. zł), nie został zinwentaryzowany w formie 

potwierdzenia sald na dzień 31 grudnia 2011 r. Do dnia badania sprawozdania finansowego za 2011 r. 

należności te spłacono tylko w 7,22% natomiast do dnia 30 czerwca 2012 r. należności te zostały spłacone już w 

82,15%. Na dzień 30 czerwca 2012 r. należności z tytułu dostaw i usług wynosiły ok. 666 tys. zł, a wartość 

przeterminowanych należności wynosiła 379 tys. zł, z czego udział przeterminowanych należności do 60 dni 

wynosił 27,97% (ok. 106 tys. zł), 60-90 dni 22,16% (ok. 84 tys. zł), 90-180 dni 29,55% (112 tys. zł), 180-360 dni 

10,55% (ok. 40 tys. zł), a ponad 360 dni 9,76% (ok. 37 tys. zł). Dodatkowo Spółka nie tworzyła rezerw (odpisów 

aktualizujących) związanych z niespłacalnością należności. 

Należy wskazać, że dla ograniczenia niniejszego ryzyka Emitent wdrożył odpowiednie procedury wewnętrzne, 

których zadaniem jest bieżąca kontrola płatności oraz monitorowanie terminowego spływu należności od 

odbiorców. Spółka stara się również w elastyczny sposób dostosowywać zasady współpracy z partnerami, 

a także zawierać odpowiednio skonstruowane umowy, celem zachowania optymalnej płynności finansowej 

Emitenta. 

 

Ryzyko związane z niewypłacalnością Emitenta 

W przypadku znaczącej intensyfikacji ryzyka związanego z niespłacalnością należności od odbiorców lub też 

błędnych decyzji w procesie administrowania finansami Spółki, istnieje możliwość zagrożenia jej płynności 

finansowej. Emitent może zostać pozbawiony możliwości terminowego regulowania zobowiązań, co w dalszej 

konsekwencji może doprowadzić do zaistnienia sytuacji niewypłacalności Spółki. W takiej sytuacji roszczenia 

wierzycieli handlowych i finansowych będą mogły zostać zaspokojone z majątku Emitenta. Natomiast 

w przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta, inwestorzy posiadający papiery wartościowe Spółki, mogą stracić 

większą cześć zainwestowanych środków, w sytuacji gdy znaczna lub cała część majątku Emitenta zostanie 

przeznaczona na spłacenie wierzycieli. Na dzień 30 czerwca 2012 r. Emitent posiadał zobowiązania 

długoterminowe w kwocie 244.986,87 zł oraz zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 767.943,54 zł. 

Spółka w celu minimalizacji wystąpienia ryzyka niewypłacalności dokonuje analizy struktury jej finansowania, a 

także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego 

regulowania zobowiązań bieżących. 

 

Ryzyko związane z karami umownymi  

W związku z charakterem prowadzonej przez Emitenta działalności istnieje ryzyko wystąpienia roszczeń 

skierowanych przeciwko Spółce, w tym za niewykonanie usług lub nieterminowe wykonanie usług. Emitent 

w zawieranych z odbiorcami umowach zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w określonych sytuacjach. 

Kary określone w umowach są uzależnione od rodzaju zlecenia oraz indywidualnych ustaleń ze 

zleceniodawcami. Ponadto, w przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, stronie umowy 
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przysługuje dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Należy wskazać, iż 

w dotychczasowej działalności Spółki, wytoczono jej tylko jedno podstępowanie sądowe (w 2009 r.), które 

ostatecznie zakończyło się ugodą sądową i zapłatą przez poprzednika prawnego Emitenta kwoty kary pieniężnej 

wraz z odsetkami i kosztami procesu. Ponadto, w umowach zawartych z takimi podmiotami jak Dolnośląski 

Wojewódzki Urząd Pracy czy też Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, kary uzależnione są 

w dużej mierze od przepisów prawa i nie mogą być dowolnie ustalane przez strony kontraktu. W związku 

z powyższym ewentualne dodatkowe koszty związane z karami umownymi mogą wpływać negatywnie na 

osiągane przez Spółkę wyniki finansowe oraz ograniczyć dalsze perspektywy rozwoju Spółki. 

Emitent w celu minimalizacji wskazanego ryzyka dokłada wszelkich starań, aby usługi świadczone na rzecz 

klientów cechowały się jak najwyższą jakością, unikając w ten sposób możliwości naliczenia kar umownych. 

 

Ryzyko związane z inwestowaniem w spółki typu start-up 

Emitent w przyjętej strategii rozwoju zakłada dokonywanie inwestycji środków pieniężnych w przedsięwzięcia 

innowacyjne, w tym e–biznesowe znajdujące się we wczesnym stadium rozwoju. Młode przedsiębiorstwa, 

ze względu na krótki okres prowadzenia działalności gospodarczej, mogą nie posiadać historii finansowej oraz 

nie generować zysków. Brak możliwości oceny historii finansowej, weryfikacji produktów i usług oraz 

kompetencji kadry zarządzającej danym przedsiębiorstwem może skutkować wyższym ryzkiem dla Emitenta 

przy dokonywaniu inwestycji w dany projekt. Szczególnie brak akceptacji produktów czy usług przez rynek oraz 

błędy kadry zarządzającej w kierowaniu przedsiębiorstwem może skutkować obniżeniem wartości inwestycji 

lub jej odpisaniem w całości. Zaistnienie wskazanej sytuacji może znaleźć odzwierciedlenie w wynikach 

finansowych Emitenta oraz ograniczyć jego dalszy rozwój. W zakresie opisywanego ryzyka, istnieje także 

możliwości przedłużania się fazy wdrożeniowej projektów, które uzyskały wsparcie w ramach funduszu, co 

będzie miało wpływ na przesunięcie w czasie oczekiwanych efektów z dokonanej inwestycji funduszu. 

Powyższe ryzyko jest ograniczane poprzez dokonywanie przez Spółkę dokładnych i szczegółowych analiz 

ekonomiczno-finansowych poprzedzających zainwestowanie środków pieniężnych w określone 

przedsiębiorstwo. Ponadto, w przypadku opóźnień wdrożenia projektów zostaną przedsięwzięte środki 

przyspieszające ten proces w postaci zwiększenia wsparcia doradczego ułatwiającego rozwijanie firm. 

Zarządzanie projektami będzie prowadzone w oparciu o jednolite standardy bazujące na metodykach łańcucha 

krytycznego oraz tzw. zwinnej realizacji projektów (ang. agile). Po przekroczeniu punktu alarmowego 

centralnego bufora czasu dokonane zostaną modyfikacje planu projektu celem jego realizacji w  przewidzianym 

terminie. 

 

Ryzyko związane z rozwojem branż spółek portfelowych 

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Emitent zakłada zaangażowanie posiadanych środków pieniężnych 

w udziały lub akcje innowacyjnych spółek, w szczególności z branży informatycznej, znajdujących się we 

wczesnym stadium rozwoju. W związku z powyższym, wyniki finansowe Emitenta są uzależnione od wartości 

spółek portfelowych w momencie wyjścia z dokonanych inwestycji. W przypadku, gdy oszacowania co do 

wzrostu wartości poszczególnych przedsiębiorstw okażą się nietrafne lub koniunktura gospodarcza w branży 

spółek portfelowych ulegnie pogorszeniu czy też załamaniu, Emitent może osiągnąć niższe od zakładanych 

wyniki finansowe, co z kolei może w negatywny sposób wpłynąć na możliwość pomyślnej realizacji przyjętej 

strategii rozwoju Spółki. 

W celu ograniczenia niniejszego czynnika ryzyka, Emitent zamierza na bieżąco analizować sytuację w branżach, 

w których działalność będą prowadzić spółki portfelowe poprzez monitoring odpowiednich wskaźników. 

 

Ryzyko związane ze zmianą modelu biznesu 

Dotychczasowa działalność Spółki skupiała się na świadczeniu usług szkoleniowych oraz usług z zakresu 

zarządzania, rozliczania i pozyskiwania bezzwrotnych funduszy z Unii Europejskiej zarówno dla przedsiębiorstw 

jak i organizacji samorządowych. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w odpowiedzi na 
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wymagania rynku, Spółka znajduje się na etapie reorganizacji modelu biznesu. W związku z powyższym, 

Emitent przygotował strategię rozwoju zakładającą rozwój prowadzonej działalności w kierunku wspierania 

i finansowania innowacyjnych projektów i nowo powstałych spółek, w tym e-biznesowych oraz intensyfikacji 

usług z zakresu komercjalizacji wiedzy. W przypadku nieodpowiedniego dostosowania modelu biznesu do 

wymagań klientów Emitent może mieć trudności w osiągnięciu zakładanych wyników finansowych i pomyślnej 

realizacji strategii rozwoju. 

W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Spółka dołożyła wszelkich starań, aby opracowany nowy model biznesu 

był adekwatny do wymagań rynku docelowego. 

 

Ryzyko związane z najmem powierzchni biurowych 

Spółka nie posiada lokali własnych. Lokalizacje, w których umiejscowione są siedziba Spółki oraz filie  

użytkowane są na podstawie zawartych umów najmu. Istnieje ryzyko ich zerwania lub nieodnowienia, bądź 

odnowienia umów na zasadach znacznie odbiegających od zasad obecnych, co może wymusić konieczność 

zmiany lokalizacji i zawarcia umów najmu z innymi podmiotami, a także może wpłynąć na wzrost kosztów 

najmu. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki, dotychczasowa współpraca z wynajmującymi układała się 

bardzo dobrze. Nie można jednak wykluczyć ziszczenia się przedmiotowego ryzyka w przyszłości. 

 

Ryzyko utraty członków zarządu, kluczowego kierownictwa oraz wykwalifikowanej kadry 

Działalność Emitenta w dużym stopniu opera się na doświadczeniu, zaangażowaniu, umiejętnościach 

i kompetencjach pracowników, w tym przede wszystkim członków zarządu i osób zajmujących kierownicze 

stanowiska. Emitent nie może zapewnić, iż ewentualna utrata którejkolwiek z kluczowych osób nie wpłynie 

w negatywny sposób na działalność Spółki, w tym na realizację celów strategicznych oraz osiągnięcie 

zakładanego poziomu wyników finansowych. Wraz z odejściem jednego lub kilku członków strategicznej kadry 

kierowniczej Emitent mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu 

zarządzania i działalności operacyjnej, co mogłoby skutkować powstaniem luki kompetencyjnej w Spółce 

w określonym obszarze działania. Zaistnienie powyższej sytuacji może skutkować pogorszeniem wyników 

finansowych Emitenta i wpłynąć w negatywny sposób na możliwość realizacji przyjętej strategii rozwoju. 

W celu minimalizacji wskazanego czynnika ryzyka Spółka stosuje system motywacyjny składający się z takich 

elementów jak: konkurencyjne wynagrodzenie wraz z systemem premii, systematyczne szkolenia podnoszące 

kwalifikacje pracowników czy też karty benefitu oraz spotkania integracyjne. We wskazanym zakresie istotny 

jest również fakt, iż członkowie Zarządu, a także kluczowa kadra kierownicza posiadają istotny pakiet akcji, 

a także deklarują chęć dalszego zaangażowania w rozwój Emitenta. 

 

Ryzyko związane z umowami o dofinansowanie lub umowami partnerskimi 

Emitent w prowadzonej działalności zawiera umowy o dofinansowanie ze środków UE jako beneficjent, a także 

umowy partnerskie na rzecz realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, gdzie występuje jako 

partner projektu. 

Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent jako beneficjent lub partner zawarł łącznie 

dwadzieścia  pięć  umów na dofinansowanie oraz umowy partnerskie, które w sumie opiewają na kwotę ok. 

32,0 mln zł, przy czym 17  projektów zostało zakończonych. Należy wskazać, iż na dzień sporządzania 

Dokumentu Informacyjnego Emitent realizuje osiem projektów, na które zostały zawarte umowy o wartości ok. 

12,2 mln zł, z czego na Emitenta przypada ok. 7,4 mln zł. Dodatkowo Spółka jako beneficjent lub partner, 

w przypadku trzech kolejnych projektów posiada rekomendację do zawarcia umów o wartości ok. 3,8 mln zł, 

z czego na Emitenta przypadać będzie ok. 3,1 mln zł. Ponadto, złożonych zostało pięć kolejnych wniosków 

o dofinansowanie, których wartość wynosi ok. 5,8 mln zł, z czego wartość przypadająca na Spółkę to ok. 4,5 

mln zł.  

W 2011 r. Emitent złożył również wniosek o przyznanie dotacji w ramach 3.3. PO IG Działanie 3.3.2 Tworzenie 

systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP na realizację projektu pn.: „Przygotowanie Agencji Rozwoju 
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Innowacji do wprowadzenia na NewConnect”. W związku z tym, iż wskazany wniosek został zatwierdzony przez 

Instytucję Zarządzającą, Zarząd Emitenta złożył wniosek o płatność, a ponadto obecnie oczekuje on na 

podpisanie umowy z PARP. W zakresie niniejszego ryzyka, w treści w/w umów są określone przypadki, w 

których Spółka będzie zobowiązana do zwrotu całości lub części dotacji wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowej. Istnieje wiec ryzyko, iż w przypadku spełnienia umownych przesłanek, 

przyznana dotacja zawiesi wypłacanie kolejnych transz oraz, że Emitent będzie zobowiązany do zwrotu całości 

lub części dotacji wraz z odsetkami. W tym zakresie istnieje także ryzyko wezwania Emitenta do zwrotu kwot 

otrzymanych dotacji w poszczególnych okresach trwałości projektów. Na dzień sporządzenia Dokumentu 

Informacyjnego, z uwagi na obowiązywanie okresów trwałości projektów, Spółka może zostać wezwana do 

zwrotu kwot tożsamych z wartościami pozyskanych dotychczas wszystkich dotacji przez Emitenta, jednak 

zrealizowanie takiego scenariusza Zarząd Spółki określa jako nieznaczne. Wystąpienie wskazanego ryzyka może 

wpłynąć negatywnie na płynność finansową Spółki oraz realizację przyjętej strategii rozwoju. 

Ponadto, w celu kontynuowania dalszego intensywnego rozwoju, Emitent planuje również w przyszłości 

ubiegać się o kolejne dofinansowania, w związku z czym istnieje ryzyko nieotrzymania zakładanych dotacji, 

co może wpłynąć negatywnie na planowaną strategię rozwoju i osiągane wyniki finansowe. 

Spółka w celu ograniczenia wskazanego ryzyka dokłada wszelkich starań w zakresie wypełniania zapisów 

zawartych w umowach o dofinansowanie, a także umowach partnerskich. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

posiada ubezpieczenie od działalności zawodowej, które chroni przed ryzykiem niezrealizowania tych umów. 

Ponadto, Spółka w czasie dotychczasowej działalności zdobyła bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania, 

zarządzania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, co również 

w istotnym stopniu wpływa na minimalizację niniejszego czynnika ryzyka. 

 

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi pozyskiwania funduszy w ramach 

programów Unii Europejskiej 

Emitent w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych oraz 

zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W związku z powyższym, 

wystąpienie niekorzystnych zmian w przepisach prawnych regulujących pozyskiwanie funduszy, w ramach 

programów Unii Europejskiej, może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta. Wprowadzenie zmian 

w zakresie sposobu pozyskiwania środków pieniężnych lub ograniczające ich wysokość, mogą wpłynąć na 

zmniejszenie liczby klientów Spółki, co w konsekwencji może znaleźć odzwierciedlenie w osiąganych wynikach 

finansowych. Emitent nie ma wpływu na ewentualne zmiany w regulacjach związanych z pozyskiwaniem 

funduszy w ramach programów Unii Europejskiej. 

 

Ryzyko stóp procentowych 

W celu finansowania bieżącej działalności i planów rozwojowych Emitent posiłkuje się kapitałem zewnętrznym 

pozyskanym od banków oraz firm leasingowych. W zawartych umowach oprocentowanie kapitału 

zewnętrznego ustalone jest według zmiennej stopy procentowej (np. WIBOR 1M, WIBOR 3M), powiększonej 

o marżę instytucji finansującej. Ponadto, nie można wykluczyć, iż, w celu zintensyfikowania rozwoju Spółki oraz 

częściowego finansowania strategii rozwoju, Spółka w przyszłości zaciągnie nowe zobowiązania. 

Istnieje ryzyko, iż znaczący wzrost stóp procentowych przełoży się na wzrost kosztów finansowych Spółki 

związanych ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. 

 

Ryzyko związane z opodatkowaniem i interpretacją przepisów podatkowych 

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. 

Niejednokrotnie brak jest ich jednoznacznej wykładni, co może powodować sytuację odmiennej ich 

interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, urząd skarbowy może 

nałożyć na Emitenta karę finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. 

Obecnie Spółka nie korzysta ze zwolnień podatkowych, a na świadczone usługi nałożona jest stawka podatku 
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VAT w wysokości 23%. Poza tym Emitent ponosi koszty z tytułu podatku dochodowego, którego stawka wynosi 

19%. Ryzyko związane z opodatkowaniem może wynikać ze zmian w wysokościach stawek podatkowych, 

istotnych z punktu widzenia Emitenta, jednakże wpływ tych zmian na przyszłą kondycję Spółki należy uznać 

za niewielki, z uwagi iż prawdopodobieństwo istotnych zmian w regulacjach podatkowych jest znikome. 

Emitent przyjmuje każdorazowo interpretację związaną z rozliczaniem podatku VAT jako kosztu 

kwalifikowanego bądź niekwalifikowanego w realizowanych projektach własnych. Ponadto kontrola 

przeprowadzona przez Urząd Skarbowy wykazała, iż Emitent poprawnie interpretuje przepisy podatkowe 

w zakresie kwalifikowalności kosztów w realizowanych przez Spółkę projektach własnych. 

 

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi 

Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalność Spółki potencjalny 

negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje m.in. w Narodowej Strategii Spójności, ustawie o finansach 

publicznych, prawie zamówień publicznych, ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, regionalnych 

programach operacyjnych, a także w zakresie prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Ponadto wiele modyfikacji przepisów prawa wynika z dostosowywania prawa krajowego do norm prawa Unii 

Europejskiej. W związku z powyższym niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości w zakresie interpretacji 

dokonywanych zmian. Błędna interpretacja przepisów prawa może skutkować nałożeniem na Emitenta kar lub 

sankcji administracyjnych bądź finansowych.  

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Spółka na bieżąco przeprowadza audyty wewnętrzne, skierowane 

na badanie zgodności stosowanych aktualnie przepisów przez Spółkę z bieżącymi regulacjami prawnymi. Należy 

także wskazać, iż w 2011 r. w Spółce odbyły się kontrole przeprowadzone przez następujące organy publiczne: 

Dolnośląski Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Dolnośląski Urząd 

Pracy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Przeprowadzone kontrole nie wykazały żadnych 

istotnych nieprawidłowości w Spółce. 

 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w Polsce i Unii Europejskiej  

Na działalność Emitenta wpływa ogólna sytuacja gospodarcza zarówno Polski jak i pozostałych krajów Unii 

Europejskiej, wyrażająca się w poziomie wskaźników makroekonomicznych. Do głównych czynników 

o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na działalność Emitenta, można zaliczyć: tempo wzrostu 

PKB, wysokość stóp procentowych, stopę bezrobocia, poziom inflacji, poziom kursów walut, wysokość 

dochodów przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych czy też poziom inwestycji podmiotów gospodarczych. 

Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy 

wzrost stopy bezrobocia może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez 

obniżenie popytu na usługi Emitenta, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników 

finansowych oraz perspektyw rozwoju Spółki, a także Unii Europejskiej. 

Emitent będąc świadomy powyższego ryzyka, celem jego minimalizacji świadczy usługi na rzecz klientów 

operujących w różnych sektorach i branżach gospodarki. Ponadto, prowadzi bieżący monitoring wskaźników 

makroekonomicznych oraz podejmuje działania mające na celu dostosowanie strategii rozwoju do nowych 

warunków makroekonomicznych. 

 

1.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

Ryzyko związane z prawami do akcji (PDA) 

PDA to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu akcji 

nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą 

zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia 

sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. 
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W przypadku niedojścia do skutku emisji akcji serii C posiadacz PDA otrzyma tylko zwrot środków w wysokości 

iloczynu ceny emisyjnej oraz ilości nabytych praw do akcji. Inwestorzy, którzy kupili PDA Emitenta po wyższej 

cenie niż cena emisyjna narażeni będą na stratę w wysokości różnicy ceny zapłaconej na rynku wtórnym za PDA 

a kwotą, o której mowa powyżej. Termin ewentualnej wypłaty określi Zarząd w drodze uchwały. 

 

Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowań akcji 

Notowanie akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect rozpocznie się po wpisaniu do 

rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii B i C oraz po 

uzyskaniu stosownych zgód Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Spółka nie może zagwarantować lub precyzyjnie określić terminów rozpoczęcia notowań akcji 

w Alternatywnym Systemie Obrotu. Emitent zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby wszelkie wymagane 

wnioski były formalnie poprawne oraz były składane niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających 

ich złożenie. Ewentualne przedłużenie się okresu rejestracji akcji serii B i/lub C przez sąd rejestrowy skutkować 

będzie opóźnieniem rozpoczęcia notowań akcji serii B i C Spółki w stosunku do terminu rozpoczęcia notowań 

zakładanego przez Emitenta. Do dnia rozpoczęcia notowań akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu notowane 

będą PDA serii C. 

 

Ryzyko związane z cenami emisyjnymi akcji serii B i C 

Akcje serii B Spółki były obejmowane po cenie 0,10 zł za jedną akcję. Akcje serii C Spółki były obejmowane po 

cenie 0,50 zł za jedną akcję. Akcje serii B jako element wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy w związku 

z wykonywaniem usług doradztwa przy ofercie prywatnej akcji serii C, zostały zaoferowane przez Emitenta 

w ramach oferty prywatnej, stanowiącej opcję preferencyjnej inwestycji Autoryzowanego Doradcy 

w instrumenty finansowe Spółki, na mocy dokonanych uzgodnień Emitenta z Autoryzowanym Doradcą, które 

dawały możliwość objęcia akcji serii B przez Autoryzowanego Doradcę lub podmioty przez niego wskazane. 

Celem sfinalizowania ww. uzgodnień w dniu 3 września 2012 r. Emitent zawarł umowy objęcia akcji serii B z: 

a. Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. (podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy), która 

objęła 314.000 (słownie: trzysta czternaście tysięcy) akcji serii B, 

b. 4 osobami fizycznymi powiązanymi z Autoryzowanym Doradcą lub Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje 

- sp. k. (podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy), tj. osoby zarządzające i pracownicy tych 

podmiotów, które łącznie objęły 36.000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) akcji serii B. 

Akcje serii C zostały zaoferowane inwestorom w związku z ofertą prywatną poprzedzającą debiut Spółki na 

rynku NewConnect. 

W związku z powyższym, tj. z uwagi na zróżnicowanie cen emisyjnych akcji objętych niniejszym Dokumentem 

Informacyjnym, istnieje ryzyko, iż inwestorzy, którzy objęli akcje serii C mogą nie uzyskać wymaganej stopy 

zwrotu, z uwagi na ewentualną podaż akcji serii B obejmowanych po niższej cenie niż akcje serii C. 

Przedmiotowe ryzyko minimalizowane jest przez fakt złożonych zobowiązań inwestorów w sprawie czasowego 

wyłączenia zbywalności wszystkich akcji serii B (por. pkt 4.21.3 Dokumentu Informacyjnego). 

 

Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd emisji akcji serii B i/lub C Emitenta 

Pomimo zawarcia umów objęcia akcji i opłacenia przez subskrybentów wszystkich objętych akcji, emisja akcji 

serii B i/lub C może nie dojść do skutku w przypadku, gdy: 

 Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu miesięcy od 

dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B i/lub C; 

 sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii B i/lub C. 

W przypadku nie dojścia emisji akcji serii B i/lub C do skutku, inwestorom zostaną zwrócone wpłaty dokonane 

na akcje serii B i/lub C. Zarząd Emitenta jest przygotowany do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego 

dokonanego poprzez emisję akcji serii B i C we właściwym terminie, a ryzyko odmowy zarejestrowania przez 
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sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii B i C ma 

w ocenie Zarządu Emitenta charakter wyłącznie teoretyczny. 

 

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie 

Obrotu (NewConnect). Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Emitenta będą przedmiotem 

aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, który jest 

rynkiem utworzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dn. 30 sierpnia 2007 r. Istnieje 

ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie się charakteryzował niską płynnością. Tym samym mogą 

występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo 

znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości sprzedaży akcji. 

Ponadto, na ograniczenie płynności akcji Spółki wpływ mają przedstawione w punkcie 4.21.3 umowy 

czasowego wyłączenia zbywalności akcji typu „lock-up”. 

 

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 

Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na 

okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2 Regulaminu ASO:  

– na wniosek emitenta,  

– jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

– jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu.  

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót notowaniami instrumentami 

finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki ciążące na emitentach notowanych na 

rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności: 

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

– obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora ASO o planach związanych z emitowaniem 

instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO), 

– obowiązek niezwłocznego sporządzenia i przekazania na żądanie Organizatora ASO kopii dokumentów 

oraz do udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak 

również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO), 

– zlecenie 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 lub zlecenie publikacji dokumentu, o którym mowa powyżej (§ 15b 

Regulaminu ASO), 

– obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO), 

– obowiązek udostępniania informacji poufnej na zasadach określonych w art. 156 ust. 6 Ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi (§ 17a Regulaminu ASO), 

– obowiązek dalszego współdziałania z Autoryzowanym Doradcą (§ 17b Regulaminu ASO), 

W momencie nie wykonania powyższych obowiązków Organizator ASO może: 

a) upomnieć Emitenta, 

b) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 20.000,00 zł, 

c) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie, 

d) wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie (patrz. Ryzyko 

związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect). 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: 
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a) W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest 

zagrożony interes inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego 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) w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 

wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu 

obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 

naruszenia interesów inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 

miesiąc. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim 

żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect  

Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

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

przez emitenta dodatkowych warunków,  

– jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

– wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

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

– wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  

 

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w Alternatywnym Systemie:  

– w przypadkach określonych przepisami prawa,  

– jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

– w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

– po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 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.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego 

Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. 

  

Zgodnie z § 17c ust. 1 pkt 4 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty 

finansowe emitenta, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym 

systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki ciążące na emitentach notowanych na 

rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki 

informacyjne, przedstawione szerzej w pkt. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami.  

 

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót danym 

instrumentem finansowym zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu 

obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje 

naruszenie interesów inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru 

Finansowego wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe. 

Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim 

żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 
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Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Emitent będąc notowanym na rynku NewConnect jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. W związku z tym Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Emitenta kary 

administracyjne za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności 

obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 176 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta 

może stać się utrudniony bądź niemożliwy. Ponadto nałożenie kary finansowej na Emitenta przez KNF może 

mieć istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy. 

 

1.3 Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 

 

Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Pan Szymon Gawryszczak, pełniący funkcję Prezesa 

Zarządu,  Pan Tomasz Kurek, pełniący funkcję Członka Zarządu, Pan Piotr Mikołajuk, pełniący funkcję Członka 

Rady Nadzorczej, a także Pan Piotr Krawiec i Pani Katarzyna Sapa-Mońska posiadają łącznie 3.794.444 akcji 

imiennych uprzywilejowanych serii A Emitenta uprawniających do 100,00% udziału w kapitale zakładowym 

Spółki oraz do wykonania 100,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku zarejestrowania 

podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy w drodze emisji akcji serii B i C, udział akcjonariuszy 

większościowych zmniejszy się do 73,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do 84,64% udziału 

w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto, zgodnie § 16 ust. 3 lit. a – b statutu Emitenta, Panu Szymonowi 

Gawryszczakowi oraz Panu Piotrowi Mikołajukowi przysługują osobiste uprawnienia w zakresie powoływania 

i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki (szczegółowy opis uprawnień zamieszczono w pkt 4.20.2 Rada 

Nadzorcza Emitenta niniejszego Dokumentu Informacyjnego). 

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do powiązań wskazanych w punkcie 4.11a niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego, wpływ większościowych akcjonariuszy na działalność Emitenta jest więc znacznie większy niż 

pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 oraz art. 416 KSH i rodzi to ryzyko, że pozostali 

akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. 

 

Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych 

Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji akcji serii B i C umożliwią mu realizację celów emisyjnych 

w ramach przyjętej na lata 2012-2016 strategii rozwoju (por. pkt 4.12.2 niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego). Jednakże w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników, niekorzystnych dla realizacji 

celów emisyjnych lub dla samej Spółki, istnieje ryzyko, iż Emitent będzie potrzebował środków pieniężnych, 

bądź też w sytuacji gdy dynamika rozwoju Spółki wzrośnie i niezbędny okaże się dalszy kapitał. W takich 

okolicznościach Emitent może poszukiwać finansowania w postaci kredytów, pożyczek czy kolejnej emisji 

instrumentów finansowych. W przypadku przeprowadzenia kolejnej emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru 

może nastąpić rozwodnienie dotychczasowych akcjonariuszy, tj. zmniejszenie ich udziału w kapitale 

zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Należy wskazać, iż niepozyskanie środków 

pieniężnych niezbędnych Emitentowi, mogłoby negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój, realizację zamierzonych 

celów i wycenę instrumentów finansowych Spółki. 
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2 Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie 
Informacyjnym 

 

2.1 Emitent 

 

Tabela 5 Dane Emitenta 

Firma: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław 

Telefon: +48 (71) 354 07 93 

Faks: +48 (71) 354 07 93 

Adres poczty elektronicznej: biuro@arisa.com.pl 

Adres strony internetowej: www.arisa.com.pl 

Źródło: Emitent 
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2.2 Autoryzowany Doradca 

 

Tabela 6 Dane o Autoryzowanym Doradcy 

Firma: Certus Capital S.A. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław 

Telefon: + 48 (71) 780 92 80 

Faks: + 48 (71) 780 92 80 

Adres poczty elektronicznej: info@certuscapital.pl 

Adres strony internetowej: www.certuscapital.pl 

Źródło: Autoryzowany Doradca 
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3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

 

3.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych z wyszczególnieniem 
rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z 
instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 

Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzanych do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu 

Obrotu na rynku „NewConnect”: 

 350.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 1.027.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 1.027.000 praw do akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego akcje serii B i C wprowadzane do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect nie zostały zarejestrowane przez sąd. 

 

W przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C, łączna 

wartość nominalna wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii B i C 

wyniesie 137.700,00 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych). 

 

 Wyszczególnienie rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw 

z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy 

Informacje odnośnie uprzywilejowania osobistego Pana Szymona Gawryszczaka (Prezesa Zarządu) oraz Pana 

Piotra Mikołajuka (Członka Rady Nadzorczej) w zakresie powoływania i odwoływania Członków Rady 

Nadzorczej przedstawiono w pkt. 4.20.2 Rada Nadzorcza Emitenta niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

 

Uprzywilejowanie akcji Emitenta 

Akcje Emitenta serii B i C nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 KSH.  

Jednakże należy wskazać, iż akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A daje 

prawo do wykonania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych statutowych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Emitenta. 

 

Umowne ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

Akcjonariusze, którzy posiadają akcje serii A i B złożyli zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia 

zbywalności akcji typu lock-up. Szczegółowy opis umów typu lock-up  znajduje się w pkt 4.21.3 Umowy 

czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

 

Ograniczenia 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 
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równowartość 50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno 

przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do 

grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót 

zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

2) 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; 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez 

przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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. 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na 

rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej 

na rynku. 

Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 

dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 
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1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

2) 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, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 

zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, 

jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się 

ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na 

gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 

Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za 

które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają 

określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji 

na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania 

na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja 

taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes 

UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% 

przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, 

choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody. 

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 

stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 

23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe 

dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił 

informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 

stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych 

w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 

organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 

pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła 

zamiaru koncentracji. 

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do 

podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK 

przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 

Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych, 

zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz 

okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 
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Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych 

w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze 

wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają 

określone progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 

struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 

Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

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 

o wymiarze wspólnotowym. 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja 

przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej 

niż 5 miliardów euro, oraz 

b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, 

przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

2,5 miliarda euro, 

b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 

c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej 

dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz  

d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o obrocie 

instrumentami finansowymi, która wraz z Ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym i Ustawą o ofercie 

publicznej zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 

Na podstawie art. 154 ust. 1, art. 156 ust.4 pkt 3, art. 159 oraz 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zapisy wskazane poniżej odnoszą się zarówno do instrumentów 

dopuszczonych do obrotu jak i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym oraz do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub 

będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie. 

 



 

DOKUMENT INFORMACYJNY AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. Strona | 27  
 
 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 Informacją poufną w rozumieniu ustawy jest - określona w sposób precyzyjny - 

informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, 

jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie 

została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć 

na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 

finansowych, przy czym dana informacja: 

1. jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły 

lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu 

umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość 

instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych; 

2. mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość 

instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, 

wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez 

racjonalnie działającego inwestora; 

3. w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów 

finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez 

inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora 

dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w 

pkt 1 i 2. 

 

Zgodnie z art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby posiadające informację poufną w 

związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z 

dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub 

innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, posiadające informację poufną w wyniku popełnienia 

przestępstwa lub posiadające informację poufną pozyskaną w inny sposób, a przy dołożeniu należytej 

staranności mogły się dowiedzieć, że jest to informacja poufna –nie mogą wykorzystywać ani ujawniać takiej 

informacji, a także udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. Ponadto w odniesieniu do osób prawnych 

lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które uzyskały informację poufną w 

związku z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powyższy zakaz dotyczy także osób 

fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. 

Wykorzystywaniem informacji poufnej jest zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi 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 są wprowadzone m.in. do alternatywnego systemu obrotu.  

Z kolei zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujawnianiem informacji poufnej 

jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji 

poufnej dotyczącej:  

1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w 

art. 156 ust. 4 pkt.1, 

2) jednego lub kilku instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4 pkt 1,  

3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4. 

 

W związku z art. 159 oraz art. 161a ust. 1 członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy 

Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub 

wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub 
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zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta 

oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. 

Osoby wskazane powyżej ponadto nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej 

innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 

finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. Jednocześnie zakaz ten odnosi się do działania powyższych osób jako organów 

osób prawnych, a w szczególności do podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia 

lub zbycia przez daną osobę prawną, na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących 

powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub 

osoby trzeciej.  

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła 

zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby 

w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, 

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, 

3) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej,  

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, 

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.  

Okresem zamkniętym jest: 

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub 

instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

 w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do 

publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba 

fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony 

raport, 

 w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu 

do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że 

osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został 

sporządzony raport, 

 w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu 

do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że 

osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został 

sporządzony raport. 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne 

osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 

informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie 

podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 
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gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko 

z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny 

rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz 

innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku a także 

instrumentów wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu. 

 

Na podstawie art. 175 ust. 1 Ustawy o obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała 

obowiązek wynikający z art. 160 ust. 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze 

decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100 tys. złotych. Jeżeli jednak osoba ta zleciła 

uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 

wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy 

zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji kara, o 

której mowa powyżej nie zostanie nałożona. 

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

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, 

 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 

25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

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

1% ogólnej liczby głosów. 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych 

od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 

staranności mógł się o niej dowiedzieć.  

 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o: 

a) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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; 

e) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

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

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 

zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego 

rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim. 

 

Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg 

ogólnej liczby głosów w związku z: 

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; 
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3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 

wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego 

ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – 

w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono 

zabezpieczenie. 

 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na: 

1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów 

w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami 

spółki publicznej; 

2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie 

przez: 

 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane 

przez ten sam podmiot; 

3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 

z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 

pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji 

wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 

zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu 

został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie 

wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów 

podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;  

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki 

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach. 

W przypadkach, o których mowa w pkt 5 oraz 6, obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane 

przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, 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; 
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 mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 

wartościowych; 

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

 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej zapisach wlicza 

się: 

 liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego; 

 liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został upoważniony 

do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt 4,  

 liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane 

z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać 

według własnego uznania. 

 

Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki 

publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego 

osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego 

progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69. 

W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie 

jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem 

przepisów innych ustaw. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 

zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje 

w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 

2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). 

 

Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie wiążą się 

żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta. 

 

3.1a Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących 
przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 
6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie 
określonym w § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu 

 

 Oferta prywatna akcji serii C 

 

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:  

Akcje serii C wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie 

subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 24 lipca 2012 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 

w dniu 12 września 2012 r. 

 

2) Data przydziału instrumentów finansowych:  

Data przydziału i zawarcia umów objęcia akcji serii C: 12 września 2012 r. 
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3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:  

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 1.140.000 (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

 

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 

instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy: 

Brak redukcji. 

 

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

lub sprzedaży: 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 1.027.000 (słownie: jeden milion 

dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć 

groszy) każda. 

 

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 

Akcje serii C były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. 

 

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

w poszczególnych transzach: 

Na akcje serii C złożyło zapisy 11 podmiotów, w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku 

realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO. 

 

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży w poszczególnych transzach: 

Akcje serii C zostały przydzielone 11 podmiotom, 9 osobom fizycznym i 2 osobom prawnym, w tym podmiotowi 

pełniącemu funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu 

ASO. 

 

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: 

Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 

 

 Oferta prywatna akcji serii B 

 

Oferta prywatna akcji serii B jako element wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy w związku 

z wykonywaniem usług doradztwa przy ofercie prywatnej akcji serii C, stanowiła opcję preferencyjnej inwestycji 

Autoryzowanego Doradcy w instrumenty finansowe Spółki, na mocy dokonanych uzgodnień Spółki z 

Autoryzowanym Doradcą, które dawały możliwość objęcia akcji serii B przez Autoryzowanego Doradcę lub 

podmioty przez niego wskazane. 

Celem sfinalizowania ww. uzgodnień w dniu 3 września 2012 r. Emitent zawarł umowy objęcia akcji serii B z: 

a. Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. (podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy), która 

objęła 314.000 (słownie: trzysta czternaście tysięcy) akcji serii B, 

b. 4 osobami fizycznymi powiązanymi z Autoryzowanym Doradcą lub Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje 

- sp. k. (podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy), tj. osoby zarządzające i pracownicy tych 

podmiotów, które łącznie objęły 36.000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) akcji serii B. 

Jednocześnie Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. oraz 4 osoby fizyczne złożyły zobowiązania w sprawie 

czasowego wyłączenia zbywalności akcji typu lock-up (por. pkt 4.21.3 niniejszego Dokumentu Informacyjnego). 

 

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:  
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Akcje serii B wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie 

subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 21 sierpnia 2012 r. Zakończenie subskrypcji 

nastąpiło w dniu 3 września 2012 r. 

 

2) Data przydziału instrumentów finansowych:  

Data przydziału i zawarcia umów objęcia akcji serii B: 3 września 2012 r. 

 

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:  

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

 

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych 

instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy: 

Brak redukcji. 

 

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 

lub sprzedaży: 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

 

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 

Akcje serii B były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję. 

 

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

w poszczególnych transzach: 

Na akcje serii B złożyło zapisy 5 podmiotów. 

 

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży w poszczególnych transzach: 

Akcje serii B zostały przydzielone 5 podmiotom, 4 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej [Certus Capital sp. 

z o.o. - Inwestycje - sp. k. (podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy)]. 

 

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: 

Akcje serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 

 

 Łączne koszty przeprowadzenia emisji akcji serii B i C 

 

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości 

kosztów według ich tytułów 

Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii B i C NewConnect 

wynosi 274.405,00 zł netto, w tym: 

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 246.405,00 zł, 

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, 

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego 

z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 28.000,00 zł, 

d. koszty promocji oferty: 0,00 zł. 

 



 

DOKUMENT INFORMACYJNY AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. Strona | 34  
 
 

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału 

zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji 

(„agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 

 

3.2 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 

 

3.2.1 Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na 

mocy art. 430-432 KSH jest Walne Zgromadzenie Spółki. 

 

3.2.2 Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 

 

Akcje serii B 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2012 r. podjęło uchwałę nr 19 będącą podstawą 

prawną emisji akcji serii B (Repertorium A nr 3799/2012), podjętej w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy 

ul. Ruskiej nr 61 przed notariuszem Gerardem Boraczewskim. Treść niniejszej uchwały została przedstawiona 

poniżej: 

 

UCHWAŁA NR 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu z dnia 12.06.2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 

serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 

 

§ 1. 

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 10 

Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

uchwala, co następuje: 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy 

złotych), poprzez emisję nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o kolejnych 

numerach od 000.000.001 do 000.350.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 

3. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego. 

4. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do 

podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. 

5. Akcje serii B zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji 

prywatnej. 

6. Upoważnia się Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. do podjęcia działań niezbędnych do 

wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: 

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B, 

b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje, 

c) zawarcia umów o objęciu akcji serii B. 

7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 12.12.2012 r. (dwunastego grudnia dwa tysiąc 

dwunastego roku). 
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8. Akcje serii B nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 

183, poz. 1538, z późn. zm.). 

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, 

w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 

Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w 

trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału 

zakładowego Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

§ 2. 

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A., sporządzoną w dniu 12 

czerwca 2012 r. zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, 

Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii B przysługujące dotychczasowym 

akcjonariuszom Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania. 

 

W dniu 18 października 2012 r. Emitent złożył do KRS wniosek o rejestrację akcji serii B. 

 

 

Uchwała Zarządu 09/2012 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 10 sierpnia 2012 r. 

w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji serii B 

 

§ 1 

W wykonaniu uchwały nr 19 pkt 6) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2012 r. Zarząd 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. podejmuje niniejszą uchwałę określającą cenę emisyjną akcji serii B o kolejnych 

numerach od 000.000.001 do 000.350.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: 

akcje). 

 

§ 2 

Zarząd określa cenę emisyjną akcji na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Akcje serii C 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2012 r. podjęło uchwałę nr 20 będącą podstawą 

prawną emisji akcji serii C (Repertorium A nr 3799/2012), podjętej w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy 

ul. Ruskiej nr 61 przed notariuszem Gerardem Boraczewskim. Treść niniejszej uchwały została przedstawiona 

poniżej: 

 

 

 

UCHWAŁA NR 20 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu z dnia 12.06.2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 

serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 

 

§ 1. 

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 10 

Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

uchwala, co następuje: 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 114.000,00 zł (sto czternaście tysięcy 

złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.140.000 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy) akcji serii C 

o kolejnych numerach od 000.000.001 do 001.140.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda. 

2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 

3. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego. 

4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do 

podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. 

5. Akcje serii C zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji 

prywatnej. 

6. Upoważnia się Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. do podjęcia działań niezbędnych do 

wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: 

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, 

b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje, 

c) zawarcia umów o objęciu akcji serii C. 

7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 12.12.2012 r. (dwunastego grudnia dwa 

tysiące dwunastego roku).  

8. Akcje serii C nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 

183, poz. 1538, z późn. zm.). 

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, 

w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 

Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia 

w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału 

zakładowego Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

§ 2. 

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A., sporządzoną w dniu 12 

czerwca 2012 r. zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, 

Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C przysługujące dotychczasowym 

akcjonariuszom Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania. 

 

W dniu 18 października 2012 r. Emitent złożył do KRS wniosek o rejestrację akcji serii C.  
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Uchwała Zarządu 10/2012 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 5 września 2012 r. 

w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji serii C 

 

§ 1 

W wykonaniu uchwały nr 20 pkt 6) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2012 r. Zarząd 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. podejmuje niniejszą uchwałę określającą cenę emisyjną akcji serii C o kolejnych 

numerach od 000.000.001 do 001.140.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: 

akcje). 

 

§ 2 

Zarząd określa cenę emisyjną akcji na kwotę 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zgoda na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect i dematerializację 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2012 r. podjęło uchwałę nr 22 w przedmiocie 

wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 

NewConnect) oraz dematerializację akcji serii B, C oraz PDA serii B i C (Repertorium A nr 3799/2012), podjętej 

w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej nr 61 przed notariuszem Gerardem Boraczewskim. 

Treść niniejszej uchwały została przedstawiona poniżej: 

 

UCHWAŁA NR 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu z dnia 12.06.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do 

obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii B i C oraz PDA serii B i C oraz 

dematerializację akcji serii B i C oraz PDA serii B i C. 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 

z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B i C oraz Praw do Akcji serii B i C (PDA serii B i C) do obrotu 

zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu 

o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, 

poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); 

b) złożenie akcji Spółki serii B i C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka 

potrzeba;  

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B i C oraz PDA serii B i C w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, 

z późn. zm.). 
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2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji 

Spółki serii B i C oraz PDA serii B i C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu 

(rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

b) złożenie akcji Spółki serii B i C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka 

potrzeba; 

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 

akcji Spółki serii B i C oraz PDA serii B i C; 

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji 

w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii B i C oraz PDA serii B i C, stosownie do art. 5 ust. 8 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 

1538, z późn. zm.). 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

3.2.3 Podmiot prowadzący rejestr 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 

Od momentu rejestracji akcji serii B i C w KDPW nie będą one miały formy dokumentu. Akcje Emitenta będą 

podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji w KDPW na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 Ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi, zawartej przez Emitenta z KDPW. 

 

3.2.4 Waluta emitowanych papierów wartościowych  

 

Wartość nominalna akcji Emitenta oznaczona jest w złotych polskich (PLN). 

Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

Cena emisyjna akcji serii B jest tożsama z wartością nominalną i wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Cena 

emisyjna akcji serii B została ustalona uchwałą Zarządu nr 09/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r., w wykonaniu 

uchwały nr 19 pkt 6) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2012 r. Cena emisyjna akcji serii B 

uwzględnia także uzgodnienia dokonane pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą, które w ramach 

opcji preferencyjnej inwestycji Autoryzowanego Doradcy w instrumenty finansowe Spółki, dawały możliwość 

objęcia akcji serii B przez Autoryzowanego Doradcę lub podmioty przez niego wskazane. Oferta prywatna akcji 

serii B stanowiła również element wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy w związku z wykonywaniem usług 

doradztwa przy ofercie prywatnej akcji serii C. 

Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). Cena emisyjna akcji serii C została 

ustalona uchwałą Zarządu nr 10/2012 z dnia 5 września 2012 r., w wykonaniu uchwały nr 20 pkt 6) Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2012 r. Akcje serii C zostały zaoferowane inwestorom w związku 

z ofertą prywatną poprzedzającą debiut Spółki na rynku NewConnect. 

 

3.3 Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie 

 

Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za 

rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r., zgodnie z §1 ust. 4 uchwały nr 19 Nadzwyczajnego Walnego 
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Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje 

serii B nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za 

rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r., zgodnie z §1 ust. 4 uchwały nr 20 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje 

serii C nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

Zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2012 r., całość zysku 

wypracowanego w 2011 r., w kwocie 125.996,96 zł, została przeznaczona w całości na kapitał zapasowy. 

 

Akcje serii B i C są równe w prawach do dywidendy. 

Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych – PLN. 

 

3.4 Prawa wynikające z instrumentów finansowych oraz zasady ich realizacji 

 

3.4.1 Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta 

 

Prawo do zbycia akcji 

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów 

ograniczających to prawo. Ponadto, istnieją umowne ograniczenia w zbywalności akcji serii B, których 

szczegółowy opis znajduje się w pkt 4.21.3 Umowy czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up 

niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 406
4
 KSH). 

 

Prawo do udziału w zysku Spółki, tj. prawo do dywidendy  

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w jej 

sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 

Zgromadzenie Spółki 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 walne zgromadzenie.  

Wszystkie akcje serii B i C są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH dzień dywidendy, 

może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc 

od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały określone 

w regulacjach KDPW. 

Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu 

straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się 

w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 KSH). Statut Emitenta nie 

przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla akcji serii B i C wprowadzonych do Alternatywnego 

Systemu Obrotu). Tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy 

ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie 

zawiera Dział 2 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 

Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednakże 

podlega przedawnieniu. 
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Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. 

prawo poboru  

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. W przypadku nowej emisji akcjonariusze 

Emitenta mają 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. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 

KSH, po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 

Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru 

w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej 

ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH). 

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego 

stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich 

oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych 

w uchwale. Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej 

emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie 

obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH). 

 

Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej 

W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej 

wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, zgodnie z 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. Majątek pozostały po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie 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. Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym 

zakresie. 

 

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach 

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zgodnie 

z art. 340 § 3 KSH prawo głosu z akcji spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, 

przysługuje akcjonariuszowi (w sytuacji gdy w ten sposób obciążone akcje są zapisane na rachunkach papierów 

wartościowych w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych). 

 

3.4.2 Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Zgodnie z art. 406
1
 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom, 

które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia 

(tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia 

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu 

o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record 

date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406
3
 § 1 KSH). 

Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla akcjonariusza. 

Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW i przekazania spółce publicznej 
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zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień 

rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej. 

 

Na podstawie art. 406
3
 KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa 

w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą WZ) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie 

inwestycyjnej. 

 

W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, 

którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są 

wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. 

 

Prawo głosu 

Z akcjami serii B i C Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. Ponadto, akcje serii A posiadają uprzywilejowanie, na mocy którego każda akcja serii A Emitenta 

uprawnia do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412
1
 § 2 KSH w spółce publicznej głos może być oddany 

przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, 

lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412
1
 § 2 KSH). 

Zgodnie z art. 411
3
 KSH akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (split voting), jak 

również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego Zgromadzenia) przewidują 

taką możliwość to akcjonariusz Spółki może oddać głos drogą korespondencyjną, Ponadto Statut Spółki może 

dopuszczać możliwość udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej (art. 406
5
 § 1 KSH). W obecnym brzmieniu Statutu, nie jest przewidziana powyższa możliwość. 

 

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki 

Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy 

sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem 

liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być 

podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego 

reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym 

celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

 

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do złożenia 

wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw   

Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki 

mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych 

spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli 

w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie 

zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut 

Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii. 
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Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 

50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają 

przewodniczącego tego zgromadzenia. 

 

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi 

Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub 

projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 

 

Prawo zgłaszania projektów uchwał 

Na mocy art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem 

walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które 

mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). 

 

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania 

Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu ma 

prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Statut 

Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii. 

 

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 

Zgromadzenia Spółki  

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 KSH. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu 

Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym 

Zgromadzeniem. 

 

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

Na podstawie art. 385 §§ 3 – 6 KSH wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki 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 wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub 

ograniczeń (art. 385 § 9 KSH). 
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Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej 

powołania rewidenta ds. szczególnych 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki 

publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w 

sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt Spółki, określonego zagadnienia 

związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać 

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały 

w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta.  

W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku 

wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem wymogów formalnych 

uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia 

podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. 

szczególnych 

 

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki 

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie 

udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest 

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest 

zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd 

powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH 

w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki żądania udzielenia 

przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi 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. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na 

pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni 

zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 

przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6 KSH). 

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka 

handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku 

dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) KSH wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni 

będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa 

powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi 

osobami. 

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich 

to: 

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

– prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 

4 KSH); 

– prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 

akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania 

odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do żądania 

przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna 

być wysłana (art. 407 § 1 i 1
1
 KSH); 
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– prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH); 

– prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 

Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH). 

 

Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 

informacji 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma 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 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 

akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH). 

 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego 

Zgromadzenia Spółki 

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy 

Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 KSH, akcjonariusz może 

wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do 

wystąpienia z powództwem uprawniony jest: 

– zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, 

– akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał 

zaprotokołowania swojego sprzeciwu, 

– akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

– akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku 

wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 

porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.  

Zgodnie 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. 

 

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

wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 KSH) 

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną osobę 

każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może 

wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie 

mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na 

dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa 

o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  

 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały 

Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą 

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, 

mogą również na mocy art. 425 § 1 KSH wystąpić przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności 

uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. 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 przez Walne Zgromadzenie. 
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Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia 

o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta 

przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie 

o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują akcjonariusze posiadający akcje 

Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. 

 

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). 

 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty dla nich. Zysk rozdziela się 

w stosunku do liczby akcji. Zgodnie z art. 347 § 2 KSH, jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w 

stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może 

przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty 

przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na 

wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie 

z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub 

rezerwowe. 

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. 

Zgodnie z §106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent 

jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy 

(określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty 

dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do 

dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie 

następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej 

akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §112 Szczegółowych Zasad 

Działania KDPW, następuje 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 poszczególne rachunki akcjonariuszy. 

Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych 

Spółki, jej zapotrzebowania na środki. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja 

wypłaty dywidendy jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW. 
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W 2009 r. Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 8.632,87 zł przeznaczając go na pokrycie straty z lat 

ubiegłych.  

W 2010 r. Spółka poniosła stratę netto w kwocie 75.126,03 zł, postanawiając, iż zostanie ona pokryta z zysków 

z lat następnych.  

Zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2012 r., całość zysku 

wypracowanego w 2011 r., w kwocie 125.996,96 zł, została przeznaczona w całości  na kapitał zapasowy. 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta będzie rekomendował akcjonariuszom 

niewypłacenie dywidendy w ciągu najbliższych 3 lat, tj. nie wcześniej niż w 2015 r. Zyski będą reinwestowane 

w celu zoptymalizowania rozwoju Spółki. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach 

uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe. 

 

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

 

W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych 

z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać 

z porad świadczonych przez doradców podatkowych. 

 

3.6.1 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się 

według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

 podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

 przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych 

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

dochodowym od osób fizycznych), 

 podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych), 

 płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku 

z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu 

skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 

lutego 2002 r. skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek 

papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

 

Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 

wartościowych 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 

udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu 

(art. 30b 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 (ust. 

4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami 

opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 
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 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 

1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 

finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 

na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 

mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na podstawie art. 22 ust. 

1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38, 

 różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 

prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 

przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 

podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 

45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 

podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych 

instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 

udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 

osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 

przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie 

o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie 

za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

 

3.6.2 Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie „dochodu 

z udziału w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji dochodem z udziału w zyskach osób 

prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest 

dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego 

zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją 

osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący 

równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 

 

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do 

przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz 

spółki w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, 

nie zalicza się kwot w tej części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub 

unicestwianych w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po 

pomniejszeniu o kwoty nie stanowiące przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 
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Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych 

w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

 podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala 

się w wysokości 19% uzyskanego przychodu 

 zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, 

które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych): 

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, 

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, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 

spółki, o której mowa w pkt 1, 

4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych jest: 

 spółka, o której mowa w pkt 2, albo 

 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

 

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 w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 

udziałów (akcji), w wysokości określonej 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 w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest 

obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej 

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. 

 

Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku 

dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu 

skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

 

Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 

wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę 
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pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania 

przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze 

sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach 

ogólnych. 

Zgodnie z art. 25 Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały papiery 

wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc 

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 umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie 

za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

 

3.6.3 Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 

 

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie 

prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego 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. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

Jednak 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.  

 

Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo 

niepobranie 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. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy 

w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem 

uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. 
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Artykuł 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, 

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, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 

spółki, o której mowa w pkt 1, 

4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych jest: 

 spółka, o której mowa w pkt 2, albo 

 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

 

Zwolnienie to 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 w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 

udziałów (akcji), w wysokości określonej 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 w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest 

obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej 

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. 

 

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. 

 

3.6.4 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. 
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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 Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku sprzedaż praw 

majątkowych będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego  

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi 

instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo 

w Alternatywnym Systemie Obrotu. W związku z czym obrót instrumentami finansowymi Emitenta jest 

zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od 

czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 

1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy 

o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności 

cywilnoprawnych. 

Ponadto, na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności prawne, jeżeli przynamniej jedna ze stron 

z tytułu dokonywania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest:  

 opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub  

 zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem - między innymi - umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach 

handlowych. 

 

3.6.6 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, z późń. 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 niepobrany 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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4 Dane o Emitencie 

 

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

 

Tabela 7 Podstawowe dane o Emitencie 

Firma: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Ostródzka 38, 54-116 Wrocław 

Telefon: +48 (71) 354 07 93 

Faks: +48 (71) 354 07 93 

Adres poczty elektronicznej: biuro@arisa.com.pl 

Adres strony internetowej: www.arisa.com.pl 

NIP: 899-261-64-11 

REGON: 020568392 

KRS: 0000406260 

Źródło: Emitent 

 

4.2 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

 

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony, zgodnie z treścią § 5 statutu Spółki. 

 

4.3 Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został utworzony Emitent 

 

Na mocy postanowienia Nr sygn. WR.VI NS-REJ.KRS/025115/11/800 wydanego w dniu 28 grudnia 2011 r. przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000406260. W dniu 13 stycznia 2012 r. na mocy postanowienia Nr sygn. 

WR.VI NS-REJ.KRS/000673/12/063 nastąpiło sprostowanie wpisu przez sąd w wyniku oczywistej pomyłki 

pisarskiej w adresie Emitenta. 

Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna powstała na skutek przekształcenia spółki Agencji Rozwoju 

Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000288270), które dokonane zostało na podstawie 

uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Agencji Rozwoju Innowacji sp. z o.o. z dnia 

15 listopada 2011 r., w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną 

(Repertorium A nr 7000/2011). 

Emitent powstał na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., 

nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. 
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4.4 Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z 
podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, 
którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia 
oraz wskazanie organu, który je wydał 

 

W dniu 28 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego zostało zarejestrowane przekształcenie 

Spółki w spółkę akcyjną, przy czym w dniu 13 stycznia 2012 r. nastąpiło sprostowanie wpisu przez sąd w wyniku 

oczywistej pomyłki pisarskiej sądu w danych adresowych Emitenta. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. została 

wpisana do rejestru pod numerem KRS 0000406260. 

 

4.5 Krótki opis historii Emitenta 

 

Lata 2007-2008  

Początki działalności Spółki sięgają 2007 r., kiedy to zawiązana została Agencja Rozwoju Innowacji sp. z o.o., 

będąca poprzednikiem prawnym Emitenta. Już w pierwszym roku funkcjonowania, Spółka przeprowadziła 

znaczące projekty o charakterze szkoleniowo – doradczym. Od czerwca 2008 r. firma wspierała merytorycznie 

projekt „Wielkopolska jakość – specjalistyczne kursy zarządzania jakością dla pracowników branży spożywczej”, 

prowadząc działania w zakresie rekrutacji, promocji oraz technicznej organizacji szkoleń e–learningowych.  

W 2008 doszło do zmian w składzie Zarządu Emitenta, przy jednoczesnym podniesieniu jego kapitału 

zakładowego do wartości 230.000,00 zł. Prezesem Zarządu został Pan Szymon Gawryszczak. 

Rozwój działalności spółki poskutkował zatrudnieniem w spółce nowych specjalistów, a w efekcie zrodził także 

konieczność powiększenia dostępnej powierzchni biurowej. Nowa siedziba spółki umiejscowiona została przy 

ul. Włodkowica 18 we Wrocławiu. 

 

30 lipca 

2007 

 

Zawiązanie spółki Agencja Rozwoju Innowacji sp. z o.o., na mocy Umowy Spółki, przez Pana Marcina 

Malarza, Pana Piotra Mikołajuka oraz Pana Szymona Gawryszczak (akt notarialny sporządzony w 

Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Sudeckiej 74/4, przed notariuszem Jolantą Szumską, 

Repertorium A  nr  2615/2077). Kapitał zakładowy określony został na 200.000,00 zł i dzielił się na 

400 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Na stanowisko Prezesa Zarządu powołano Pana 

Piotra Mikołajuka. Pierwsza siedziba Spółki mieściła się przy ul. Rodzinnej 19/9 we Wrocławiu. 

28  sierpnia 

2007  

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółka Agencja Rozwoju Innowacji sp. z o.o. została 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000288270 

23 czerwca 

2008 

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poprzednika prawnego Emitenta podwyższono 

kapitał zakładowy do kwoty 230.000,00 zł poprzez ustanowienie 60 nowych udziałów o wartości 

500,00 zł każdy 

 

Lata 2009-2010 

Lata 2009 – 2010  były okresem prężnego rozwoju działalności Emitenta. Prowadzone we wcześniejszych latach 

prace zaowocowały: pozyskaniem środków w ramach europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 

przeprowadzenie projektów własnych, nawiązaniem współpracy z podmiotami zewnętrznymi pozwalającej na 

realizacje wspólnych inicjatyw szkoleniowych oraz wzmocnieniem pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Łączna 

liczba rozpoczętych projektów w tych latach wynosiła odpowiednio 6 – w 2009 roku oraz 8 – w 2010 roku. 

W 2010 r. doszło również do zmiany w strukturze udziałowej przedsiębiorstwa. Ze Spółki wystąpił ówczesny 

wspólnik., a udziałowcami Spółki pozostali nadal Pan Szymon Gawryszczak posiadający po ww. zmianie 340 

udziałów oraz Pan Piotr Mikołajuk posiadający 120 udziałów. 
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Główne inwestycje Spółki na przestrzeni obydwu lat dotyczyły modernizacji sprzętu komputerowego oraz 

nabycia środków transportu. Spółka poniosła szczególne nakłady na zakup komputerów, urządzeń 

peryferyjnych oraz odpowiednich licencji na oprogramowanie niezbędne do prowadzenia działalności. 

Liczba zatrudnionych przez Emitenta w 2010 r. pracowników wzrosła do 32 osób. Rozbudowywane zaplecze 

techniczne oraz kadrowe spowodowało konieczność zwiększenia dostępnej przestrzeni biurowej – nowa 

siedziba Spółki ulokowana została przy ul. Ostródzkiej 38 we Wrocławiu. 

Dynamiczny rozwój Spółki w powyższym okresie przełożył się na jej wyniki finansowe. Wartość przychodów 

netto Emitenta na koniec 2010 r. wyniosła  661.945 zł. 

 

11 września 

2009 

Rejestracja w KRS zmiany siedziby Spółki z ul. Włodkowica 18 na ul. Ostródzką 38 we Wrocławiu 

2 kwietnia 

2010 

Przeniesienie udziałów ówczesnego wspólnika Spółki na Panów Szymona Gawryszczaka oraz Piotra 

Mikołajuka, na podstawie umowy sprzedaży udziałów poprzednika prawnego Emitenta 

31 maja 

 2010 

Rejestracja w KRS zmiany struktury udziałowej Emitenta. Udziały przysługujące byłemu wspólnikowi 

zostały sprzedane na mocy umów sprzedaży z dnia 2 kwietnia 2010 r. Panu Szymonowi 

Gawryszczakowi oraz Piotrowi Mikołajukowi 

22 lipca 

 2010 

Rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki m.in. o działalność związaną z oprogramowaniem, 

doradztwem w zakresie informatyki, zarządzaniem urządzeniami informatycznymi oraz pozostałej 

działalności w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,  a także przetwarzaniem 

danych; zarządzaniem stronami internetowymi – dokonane na mocy uchwały Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników (akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy 

ul. Komandorskiej 53/2b przez notariusza Beatę Mizia-Muc, Repertorium A nr 2076/2010) 

 

 Lata 2011-2012 

Rok 2011 był okresem dalszego dynamicznego rozwoju Spółki. Emitent wykonywał w tym okresie liczne usługi 

o charakterze szkoleniowym, a także polegające na zarządzaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektów 

dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, badaniu rynku, audytu zewnętrznego, doradztwa, 

opracowywania strategii, poradnictwa zawodowego oraz pozyskiwaniu kapitału. Odbiorcami powyższych 

świadczeń były podmioty publiczne oraz prywatne w głównej mierze z województwa dolnośląskiego, a ponadto 

w mniejszym zakresie z innych regionów kraju. 

Zdynamizowanie działalności przedsiębiorstwa znalazło odzwierciedlenie w wartości przychodów ze sprzedaży, 

która wzrosła o ponad 217% wobec 2010 roku i wyniosła w 2011 roku 1.439.927,63 zł. Zysk netto w 2011 r. 

wyniósł 125.966,96 zł. W przeciągu całego 2011 r. średnioroczne zatrudnienie w Spółce wzrosło do 54 osób. 

W tym czasie w Spółce zaszły zmiany w strukturze udziałowej, a następnie dokonano przekształcenia formy 

organizacyjno-prawnej na spółkę akcyjną. Proces zmian zapoczątkowany został podwyższeniem kapitału 

zakładowego poprzednika prawnego Spółki do kwoty 332.000,00 zł. Nowe udziały objęli dotychczasowi 

wspólnicy: Pan Piotr Mikołajuk – 80 udziałów, Pan Szymon Gawryszczak – 60 udziałów oraz nowoprzystępujący 

wspólnicy: Pan Piotr Krawiec – 34 udziały, Pani Katarzyna Sapa – Mońska – 20 udziałów, Pan Tomasz Kurek – 10 

udziałów. 

W 2011 dokonano zmiany formy organizacyjno – prawnej przedsiębiorstwa Emitenta. Spółka akcyjna powstała 

w dniu 28 grudnia 2011 r. w wyniku przekształcenia i wyposażona została w kapitał zakładowy w wysokości 

379.444,40 zł, który dzielił się na 3.794.444 sztuk akcji imiennych serii A o wartości 0,10 zł każda.  

Na przełomie 2011/2012 roku Spółka podjęła decyzję o przyjęciu i wdrożeniu nowej strategii rozwoju. 

Podstawowym jej zamierzeniem jest reorganizacja modelu biznesu w kierunku wspierania i finansowania 

innowacyjnych projektów i nowo powstałych spółek. 

W dniu 12 czerwca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o podwyższeniu kapitału 

zakładowego do kwoty nie większej niż 528.444,40 zł w ramach emisji akcji serii B i C w drodze subskrypcji 

prywatnej, poprzedzającej debiut Spółki na rynku NewConnect. 
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29 marca 

2011 

Uzyskanie przez Spółkę Certyfikatu członka Polskiej Izby Firm Szkoleniowych 

26 kwietnia 

2011 

Wpis Spółki do rejestru instytucji szkoleniowych, pod numerem ewidencyjnym 2.02/00051/2011, 

prowadzonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 

7 czerwca 

2011 

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników poprzednika prawnego Spółki 

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 332.000,00 zł poprzez ustanowienie 

204 nowych udziałów o wartości nominalnej równej 500,00 zł każdy 

15 listopada 

2011 

Podjęcie decyzji w zakresie przekształcenie formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa - ze spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną - dokonane uchwałą Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników poprzednika prawnego Emitenta (akt notarialny sporządzony 

w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 61, przed notariuszem Gerardem 

Boraczewskim, Repertorium A  nr  7000/2011) 

28 grudnia 

2011 

Wpis spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. do rejestru pod numerem KRS 0000406260  

2011/2012 

 

Przyjęcie nowej strategii rozwoju działalności Spółki 

12 czerwca  

2012 

Podjęcie uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego do kwoty nie większej niż 528.444,40 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela 

serii B i C w łącznej ilości nie większej niż 1.490.000 akcji oraz w sprawie wyrażenia zgody na 

ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii B i C oraz praw do akcji serii B i C do Alternatywnego 

Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. (Repertorium A nr 3799/2012) 

3 września 

2012 

Zakończenie oferty prywatnej oraz dokonanie przydziału akcji serii B (szczegółowy opis oferty 

prywatnej akcji serii B przedstawiono w pkt 3.1a niniejszego Dokumentu Informacyjnego) 

12 września 

2012 

Zakończenie oferty prywatnej oraz dokonanie przydziału akcji serii C (szczegółowy opis oferty 

prywatnej akcji serii C przedstawiono w pkt 3.1a niniejszego Dokumentu Informacyjnego) 

 

4.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad 
ich tworzenia 

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej powinien wynosić 

co najmniej 100.000,00 zł. 

 

Zgodnie z § 9 Statutu Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) kapitały rezerwowe, 

d) fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosi 

379.444,40 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i czterdzieści 

groszy) i dzieli się na 3.794.444 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta 

czterdzieści cztery) akcji imiennych serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 003.794.444, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

 

W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B i C kapitał zakładowy 

(podstawowy) Emitenta będzie wynosił  517.144,40 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści 
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cztery złote i czterdzieści groszy) i dzielił się będzie na 5.171.444 (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt 

jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

w tym: 

a) 3.794.444 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) 

akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 003.794.444; 

b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach 

od 000.000.001 do 000.350.000; 

c) 1.027.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C 

o kolejnych numerach od 000.000.001 do 001.027.000. 

 

Akcje imienne serii A posiadają uprzywilejowanie, na mocy którego każda akcja serii A Emitenta uprawnia do 

oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i zarejestrowanych 

akcji. 

 

W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość nominalną akcji 

objętych w drodze emisji (pomniejszone o koszty emisji), bądź mogą na niego składać się środki finansowe 

przeznaczone z zysku z lat poprzednich. 

 

Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać: 

 kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku zbycia 

lub nabycia składników majątku trwałego. 

 pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej 

przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne cele  ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki 

 zysk (strata) z lat ubiegłych – w tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat bądź wysokość 

niepodzielonego zysku z lat poprzednich 

 zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy. 

 

Tabela 8 Kapitał własny Emitenta (w zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan na 31 grudnia 

2011 r. 

Stan na 30 czerwca 

2012 r. 

Kapitał (Fundusz) własny 463.539,55 301.136,76 

Kapitał (Fundusz) podstawowy 379.444,40 379.444,40 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 0,00 0,00 

Kapitał (Fundusz) zapasowy 0,00 0,00 

Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 84.095,15 

Zysk (strata) netto 125.996,96 -162.402,79 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) - 41.901,81 0,00 

Źródło: Emitent 
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4.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.  

 

4.8 Informacje 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, ze wskazaniem wartości 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw 
podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji 

 

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia 

akcji ani warrantów subskrypcyjnych. 

 

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 w terminie ważności 
Dokumentu Informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym 
trybie 

 

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu Spółki w materii podwyższenia kapitału zakładowego 

w granicach kapitału docelowego. 

 

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

 

Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku papierów 

wartościowych. Emitent również nie wystawił kwitów depozytowych. 

 

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 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiada jednostek od niego zależnych i nie 

tworzy Grupy Kapitałowej. 

 

4.11a Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych 

 

a) Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego podmiotem powiązanym ze spółką Agencja Rozwoju 

Innowacji S.A. jest Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego. Fundatorem Fundacji jest Pan Szymon Gawryszczak, 

będący Prezesem Zarządu i akcjonariuszem Emitenta, Wiceprezesem Zarządu Fundacji jest Pani Katarzyna Sapa-

Mońska, zajmująca stanowisko kierownicze Dyrektora Departamentu Kapitału Ludzkiego i będąca 
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akcjonariuszem Emitenta. Fundacja Instytut Rozwoju Społecznego została wpisana do rejestru stowarzyszeń 

w dniu 28 maja 2007 r., a celem jej działalności jest działanie na rzecz wspierania ogólnie rozumianego rozwoju 

społecznego zarówno w sferze społeczeństwa obywatelskiego, samorządności jak i rozwoju gospodarczego. 

W związku z prowadzoną działalnością, Fundacja realizuje wspólnie z Agencją Rozwoju Innowacji S.A. projekty 

finansowane ze środków UE. W ramach realizowanych projektów unijnych w 2011 r. Fundacja zawarła 

z Emitentem transakcje na łączną kwotę w wysokości 265.080,00 zł brutto, z czego kwota 234.000,00 zł brutto 

stanowiła dla Spółki pozostałe przychody operacyjne, a kwota 28.160,00 zł brutto koszty usług obcych. Do dnia 

30 czerwca 2012 r. Fundacja zawarła z Emitentem transakcje na łączną kwotę w wysokości 14.000,00 zł brutto, 

które dla Emitenta w całości stanowiły koszty usług obcych. 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego podmiotem powiązanym ze spółką Agencja Rozwoju 

Innowacji S.A. jest Dolnośląski Związek Pracodawców funkcjonujący w formie prawnej związku pracodawców. 

Przewodniczącym Związku jest Pan Tomasz Kurek, będący Członkiem Zarządu i akcjonariuszem Emitenta, 

a Członkiem Komisji Rewizyjnej Związku jest Pani Katarzyna Sapa-Mońska, zajmująca stanowisko kierownicze 

Dyrektora Departamentu Kapitału Ludzkiego i będąca akcjonariuszem Emitenta. W dotychczasowej historii 

Dolnośląski Związek Pracodawców realizował i realizuje z Emitentem projekty finansowane ze środków 

unijnych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Spółkę, w okresie 2011 r. pomiędzy Związkiem 

a Emitentem nie zawarto żadnych wzajemnych transakcji, a z kolei do dnia 30 czerwca 2012 r. Spółka udzieliła 

Związkowi dwie pożyczki na łączną kwotę 18.475,46 zł. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 

pierwsza pożyczka w kwocie 7.475,46 zł została spłacona w całości, a z kolei druga pożyczka w kwocie 

11.000,00 zł została spłacona częściowo. 

 

W zakresie podmiotów powiązanych występuje działalność gospodarcza Praktycy.com, której właścicielem jest 

Pan Piotr Krawiec, będący akcjonariuszem Spółki, posiadającym 194.294 akcji imiennych uprzywilejowanych 

serii A Emitenta, uprawniających do 5,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 5,12% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W przypadku zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C udział Pana Piotra Krawca zmniejszy się do 3,76% 

w kapitale zakładowym oraz do 4,33% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Działalność gospodarcza 

Praktycy.com, świadcząca usługi PR’owo - marketingowe, współpracuje ze spółką Agencja Rozwoju Innowacji 

S.A. w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W ramach realizowanych 

projektów unijnych w 2011 r. działalność gospodarcza Praktycy.com wobec Spółki świadczyła usługi na łączną 

kwotę w wysokości 490.155,00 zł brutto, które dla Emitenta w całości stanowiły pozostałe koszty operacyjne. 

Do dnia 30 czerwca 2012 r. pomiędzy przedsiębiorstwem Praktycy.com a Emitentem zawarto transakcje na 

łączną kwotę w wysokości 12.300,00 zł brutto, które dla Emitenta w całości stanowiły pozostałe koszty 

operacyjne. 

 

Pan Artur Nejmark, będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, od 2009 r. wynajmuje spółce Agencja 

Rozwoju Innowacji S.A. powierzchnię biurową, w której znajduje się siedziba Emitenta. W związku z tym, 

z tytułu wynajmu biura w 2011 r. Emitent poniósł koszty z tytułu czynszu za wynajem w wysokości 100.433,00 zł 

brutto, a w okresie od początku 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. 46.674,00 zł brutto. 

 

Należy wskazać, iż zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Emitenta, wskazane powyżej transakcje 

z podmiotami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych. Ponadto w/w podmioty powiązane nie 

prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 
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b) Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pan Szymon Gawryszczak, Prezes Zarządu 

Spółki, posiada 2.285.810 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Emitenta, uprawniających do 60,24% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 60,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

W przypadku zarejestrowania przez sąd rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 

serii B i C udział Pana Szymona Gawryszczaka zmniejszy się do 44,20% w kapitale zakładowym oraz do 50,99% 

w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pan Tomasz Kurek, Członek Zarządu Spółki, 

posiada 57.145 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Emitenta, uprawniających do 1,51% udziału 

w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 1,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku 

zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C udział 

Pana Tomasza Kurka zmniejszy się do 1,11% w kapitale zakładowym oraz do 1,27% w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pan Piotr Mikołajuk, Członek Rady Nadzorczej 

Spółki, posiada 1.142.905 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Emitenta, uprawniających do 30,12% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 30,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

W przypadku zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 

serii B i C udział Pana Piotra Mikołajuka zmniejszy się do 22,10% w kapitale zakładowym oraz do 25,50% 

w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pani Katarzyna Sapa-Mońska, zajmująca 

stanowisko kierownicze Dyrektora Departamentu Kapitału Ludzkiego, posiada 114.290 akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii A Emitenta, uprawniających do 3,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do 

wykonania 3,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku zarejestrowania przez sąd rejestrowy 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C udział Pani Katarzyny Sapy-Mońskiej 

zmniejszy się do 2,21% w kapitale zakładowym oraz do 2,55% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

c) Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 

oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami 

wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) 

 

Autoryzowany Doradca Emitenta nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec Emitenta. 

W dniu 23 marca 2012 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Innowacji S.A. a Certus Capital sp. z o.o. zawarta została 

umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. 

W dniach 21 sierpnia – 3 września 2012 r. przeprowadzona została oferta prywatna akcji serii B jako element 

wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy w związku z wykonywaniem usług doradztwa przy ofercie prywatnej 

akcji serii C, stanowiąca opcję preferencyjnej inwestycji Autoryzowanego Doradcy w instrumenty finansowe 

Spółki, na mocy dokonanych uzgodnień Spółki z Autoryzowanym Doradcą, które dawały możliwość objęcia akcji 

serii B przez Autoryzowanego Doradcę lub podmioty przez niego wskazane. 

Celem sfinalizowania ww. uzgodnień w dniu 3 września 2012 r. Emitent zawarł umowy objęcia akcji serii B z: 

a. Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. (podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy), która 

objęła 314.000 (słownie: trzysta czternaście tysięcy) akcji serii B, 
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b. 4 osobami fizycznymi powiązanymi z Autoryzowanym Doradcą lub Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje 

- sp. k. (podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy), tj. osobami zarządzającymi i pracownikami 

tych podmiotów, które łącznie objęły 36.000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) akcji serii B. 

Jednocześnie Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. oraz 4 osoby fizyczne złożyły zobowiązania w sprawie 

czasowego wyłączenia zbywalności akcji typu lock-up (por. pkt 4.21.3 niniejszego Dokumentu Informacyjnego). 

 

4.12 Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem 
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów 
i usług albo, jeżeli to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług 
w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej Emitenta, w podziale na 
segmenty działalności 

 

4.12.1 Podstawowe informacje o produktach i usługach 

 

4.12.1.1 Model biznesu 

 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą doradczo - inwestycyjną świadczącą usługi związane z pozyskiwaniem 

kapitału na rozwój przedsiębiorstw oraz organizacji samorządowych w postaci kapitału bezzwrotnego (fundusze 

i dotacje europejskie), udziałowego (inwestorzy finansowi lub branżowi, fundusze Venture Capital / Private 

Equity, aniołowie biznesu, rynek główny GPW, rynek alternatywny NewConnect) i dłużnego (rynek obligacji 

w tym Catalyst, kredyt, leasing, faktoring, etc.). Spółka pomaga także w pozyskiwaniu kapitału na realizację 

innowacyjnych przedsięwzięć e-biznesowych będących na etapie start-up, zawierających w sobie duży 

potencjał rozwojowy. Emitent specjalizuje się również w profesjonalnym doradztwie gospodarczym, świadczy 

usługi z zakresu organizacji szkoleń dla kadry menedżerskiej i specjalistów oraz oferuje usługi doradcze 

z obszaru komercjalizacji wiedzy, zapewniające profesjonalne wsparcie w procesie transferu wiedzy 

i technologii z uczelni do przedsiębiorstw. 

 

Należy wskazać, iż w dotychczasowej strukturze przychodów Emitenta dominujący udział posiadały przychody 

osiągane z tytułu organizacji szkoleń, a także zarządzania, rozliczania i pozyskiwania bezzwrotnych funduszy 

z Unii Europejskiej zarówno dla przedsiębiorstw jak i organizacji samorządowych. Na dzień sporządzenia 

Dokumentu Informacyjnego w odpowiedzi na wymagania rynku, Spółka znajduje się na etapie reorganizacji 

modelu biznesu rozwijając swoją działalność w kierunku wspierania i finansowania innowacyjnych projektów 

i nowo powstałych spółek e-biznesowych czego wyrazem jest przygotowana strategia rozwoju Spółki 

(szczegółowy opis znajduje się w pkt 4.12.2 Strategia rozwoju Emitenta niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego) zakładająca intensyfikację działań mających na celu zdynamizowanie rozwoju wyżej 

wskazanych obszarów. 

 

Usługi oferowane przez Emitenta cechują się wysokim stopniem zindywidualizowania, dopasowanym do 

potrzeb potencjalnego klienta, a wśród klientów Spółki znajdują się firmy funkcjonujące w wielu sektorach 

i branżach gospodarki. 

 

4.12.1.2 Usługi oferowane przez Emitenta  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w ofercie spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

znajdują się: 

 

 Usługi profesjonalnego doradztwa: 

 Doradztwo inwestycyjne, 
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 Doradztwo finansowo – kredytowe, 

 Doradztwo gospodarcze, 

 Doradztwo – Europejski Fundusz Społeczny. 

 

 Usługi szkoleniowe: 

 Szkolenia otwarte, 

 Szkolenia zamknięte, 

 E-learning. 

 

 Profesjonalne doradztwo 

W ramach prowadzonej działalności Emitent świadczy usługi profesjonalnego doradztwa, wskazując 

klientom jak i skąd pozyskać fundusze niezbędne do realizacji przedsięwzięć oraz dalszego rozwoju 

prowadzonej działalności.  

 

 Doradztwo inwestycyjne 

Emitent oferuje szeroki zakres możliwości finansowania inwestycji, analizując każdy projekt pod 

względem najbardziej efektywnego źródła wsparcia. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. obecnie skupia 

swoją uwagę na świadczeniu usług z zakresu doradztwa i pomagania w zdobyciu środków przede 

wszystkim na realizację nowych pomysłów e-biznesowych, które mają w sobie duży potencjał 

rozwojowy. Jednakże w dotychczasowej historii funkcjonowania Emitent opierał swoją działalność 

głównie o usługi z zakresu pozyskiwania kapitału z takich źródeł jak fundusze strukturalne, bilateralne, 

programy wspólnotowe, a także środki krajowe, w tym programy operacyjne i granty.  

 

W ramach wyżej wskazanego obszaru usług realizowane są następujące świadczenia z zakresu 

doradztwa dla podmiotów poszukujących finansowania przy realizacji nowych przedsięwzięć: 

 badania rynku, opracowywanie analiz rynku i potencjału rynkowego ze szczególnym 

uwzględnieniem inwestycji opartych na innowacyjnym pomyśle; 

 poszukiwanie źródeł dofinansowania inwestycji; 

 przeprowadzanie badań i analiz marketingowych; 

 przeprowadzanie audytów due diligence; 

 opracowywanie analiz opłacalności inwestycji z uwzględnieniem możliwości inwestycji 

w Specjalnych Strefach Ekonomicznych; 

 tworzenie biznesplanów; 

 przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem inwestycji. 
 

Ponadto, świadczone są usługi z zakresu doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji z funduszy Unii 

Europejskiej, przy czym zgodnie z planami dalszego rozwoju, Emitent będzie stopniowo zmniejszał 

swoje zaangażowanie w ich realizację, zwiększając swoją aktywność w kierunku wspierania 

i finansowania innowacyjnych projektów i nowo powstałych spółek. W ramach obszaru doradztwa przy 

pozyskiwaniu dotacji z funduszy unijnych Emitent świadczy następujące usługi: 

 przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektów inwestycyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem projektów innowacyjnych; 

 przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektów szkoleniowo-doradczych; 

 zarządzanie projektami na zlecenie; 

 rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE; 

 organizacja szkoleń dotyczących pozyskiwania funduszy europejskich; 

 usługi audytu i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków UE. 
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 Doradztwo finansowo – kredytowe 

W ramach doradztwa finansowo – kredytowego Spółka pomaga w wyborze najlepszej z dostępnych 

ofert banków w zakresie pozyskania: kredytu inwestycyjnego zabezpieczonego, kredytu obrotowego 

do 4 mln zł, kredytu pod dotację, kredytu gotówkowego niezabezpieczonego, leasingu czy faktoringu. 

  

Emitent kieruje wskazaną ofertę również do osób fizycznych, doradzając przy wnioskowaniu o kredyt 

na zakup mieszkania, domu, działki budowlanej, budowy domu czy też uzyskania pożyczki hipotecznej, 

kredytu na samochód i kredytu gotówkowego.  

 

 Doradztwo gospodarcze 

Profesjonalne doradztwo gospodarcze ma na celu poprawę efektywności działania całej firmy lub 

poszczególnych jej obszarów. Projekty realizowane w ramach tego obszaru dotyczą zmian 

strukturalnych, problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych. Każdy z realizowanych 

projektów doradczych cechuje się indywidualnym podejściem, uwzględniającym specyfikę firmy. 

Należy także wskazać, iż projekty uzupełniane są na bieżąco szkoleniami z wielu obszarów działalności 

biznesowej. 

 

W ramach doradztwa gospodarczego Emitent świadczy usługi doradztwa ekonomicznego 

i organizacyjnego, personalnego, a także usługi prawne i pośredniczy w zakresie nawiązywania 

kontaktów gospodarczych między podmiotami gospodarczymi i instytucjami. 

 

W zakresie doradztwa ekonomicznego i organizacyjnego oferowane są: 

o analizy i diagnozy podmiotów gospodarczych oraz określanie strategii rozwoju; 

o projekty struktur organizacyjnych oraz projekty regulaminów wewnętrznych jednostek; 

o programy restrukturyzacyjne i naprawcze; 

o wyceny jednostek dla potrzeb prywatyzacji, wydzielenia i zaciągania zobowiązań; 

o oceny efektywności działań, a w szczególności analiza przedsięwzięć inwestycyjnych; 

o analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych; 

o biznesplany; 

o łączenie lub podział firm, a także wydzielanie ich zorganizowanych części. 
 

W obszarze doradztwa personalnego Emitent oferuje: 

o audyt personalny - diagnoza systemów zarządzania personelem; 

o efektywne systemy motywowania - przygotowanie i wdrażanie; 

o opracowanie i wdrażanie systemów zarządzania kompetencjami; 

o opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów okresowych ocen kadry kierowniczej 

i pracowników; 

o projekty racjonalizacji zatrudnienia; 

o opracowywanie i wdrażanie wartościowania stanowisk pracy. 
 

W obszarze usług prawnych Spółka świadczy także: 

o analizy prawne podmiotów gospodarczych; 

o opiniowanie i rozwiązywanie skomplikowanych problemów prawnych; 

o przygotowanie umów, struktur i regulaminów funkcjonowania podmiotów gospodarczych; 

o doradztwo w zakresie prawa gospodarczego. 
 

Ponadto, świadczone są także usługi pośredniczenia w zakresie nawiązywania kontaktów 

gospodarczych między podmiotami gospodarczymi i instytucjami. 
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 Doradztwo – Europejski Fundusz Społeczny 

Europejski Fundusz Społeczny to skuteczne narzędzie do podnoszenia konkurencyjności 

przedsiębiorstw poprzez realizację projektów ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy oraz 

kwalifikacji pracowników. Ponadto, projekty finansowane ze środków EFS stanowią również wsparcie 

dla instytucji koncentrujących się na działalności społecznej, pomagając realizować zarówno działania 

statutowe jak i rozbudowywać ofertę oraz zasięg ich działania. 

 

W ramach tego obszaru Emitent oferuje zróżnicowane usługi, które dzielą się na dwa obszary. 

 

Pierwszy obszar dotyczy tworzenia i realizacji projektów – EFS: 

o bezpłatną analizę oraz doradztwo dotyczące możliwości pozyskania wsparcia w ramach EFS; 

o przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami; 

o zarządzanie i obsługę projektu na zlecenie (usługa ta może stanowić koszt kwalifikowany 

projektu). 
 

Drugi obszar dotyczy pomocy przy realizacji trudnych projektów - EFS: 

o audyt i kontrolę stanu projektu; 

o outsourcing kierowników projektu/innych specjalistów; 

o przygotowanie projektu do kontroli; 

o szkolenia z zakresu procedury wyprowadzania projektów z kryzysu; 

o przygotowanie dokumentów i korespondencji z instytucjami pośredniczącymi. 

 

 Świadczenie usług szkoleniowych 

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło na stworzenie oferty szkoleń, która odpowiada na współczesne 

wymagania przedsiębiorców, dostarczając innowacyjną wiedzę i rozwiązania dla kadry menedżerskiej 

i specjalistów. W prowadzonych szkoleniach Spółka wykorzystuje aktywne metody nauczania, w tym: case 

study, liczne ćwiczenia, dyskusje, prace w grupach i symulacje, co pozwala na szybkie przyswojenie wiedzy.. 

 

 Szkolenia otwarte 

Szkolenia otwarte skierowane są do przedstawicieli różnych branż oraz specjalizacji piastujących 

stanowiska na wszystkich szczeblach. W ofercie Emitenta znajdują się szkolenia dla menedżerów, 

szkolenia HR oraz handlowe i marketingowe. Pozwalają one na przyswojenie wiedzy i nabycie 

praktycznych umiejętności z takich zagadnień jak finanse, handel, marketing, zarządzanie firmą 

i zasobami ludzkimi, umiejętności interpersonalne czy z tematyki związanej z rekrutacją pracowników. 

 

 Szkolenia zamknięte 

Jest to usługa szkoleniowa skierowana do konkretnej firmy, ściśle dopasowana do jej potrzeb. 

Szkolenia organizowane są na podstawie własnej tematyki lub według tematyki wskazanej przez 

zleceniodawcę. W ramach tej usługi Emitent prowadzi szkolenia dla kadry menedżerskiej, w tym 

dotyczące doskonalenia osobistych umiejętności, dla kadry handlowej oraz dla służb marketingowych  

z zakresu obsługi klienta. Szkolenia Spółki dedykowane są także służbom personalnym i dotyczą 

kreowania polityki personalnej oraz zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych.  
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 E-learning 

Spółka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz zmieniającym się tendencjom rynkowym, 

oferuje szkolenia e-learningowe oraz szkolenia on-line, które są jednym z najdogodniejszych narzędzi 

pozwalających rozwijać kapitał intelektualny w firmie. 

 

4.12.1.3 Struktura przychodów Emitenta 

 

Struktura rodzajowa przychodów Spółki 

 

Poniżej przedstawiona została struktura rodzajowa przychodów spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w  latach 

2010 – 2011 r. 

 

Tabela 9 Struktura rodzajowa przychodów Emitenta w okresie latach 2010 – 2011 (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2010 2011 I-IIQ 2011 I-IIQ 2012 

Usługi szkoleniowe 0,00 572,4 146,9 61,7 

Tempo wzrostu - - % - -58,0%* 

Doradztwo gospodarcze 37,8 369,1 78,9 244,5 
Tempo wzrostu - 876,5% - 209,9%* 

Pozyskiwanie funduszy UE 376,6 193,0 67,7 188,4 
Tempo wzrostu - - 48,8% - 178,3%* 

Zarządzanie i rozliczanie funduszy UE 222,9 176,5 113,5 146,2 
Tempo wzrostu - - 20,8% - 28,8%* 

Doradztwo finansowo-kredytowe 5,4 13,2 10,4 3,8 
Tempo wzrostu - 144,4% - -63,5%* 

Pozostałe 19,2 115,7 0,0 8,4 
Tempo wzrostu - 502,1 % - - 

Przychody netto ze sprzedaży ogółem 661,9 1.439,9 417,4 653,0 

Tempo wzrostu przychodów ogółem  - 124,0% - 56,4%* 

* w porównaniu do danych za I-IIQ 2011 r. 

Źródło: Emitent 

 

Początki działalności Emitenta sięgają 2007 r. W ciągu niespełna trzech lat działalności Spółka zintensyfikowała 

sprzedaż oferowanych usług, co w konsekwencji przełożyło się na jej wyniki finansowe osiągając w 2010 r. 

przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 662 tys. zł. W następnym 2011 r. przychody Spółki wzrosły do ok. 

1.440 tys. zł czyli o ponad 124% w porównaniu do roku poprzedniego, co wynikało przede wszystkim z rozwoju 

wachlarza świadczonych usług. 

 

W 2010 r. największy udział w strukturze rodzajowej przychodów ze sprzedaży Spółki generowały usługi 

z zakresu pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej (58,6%), tj. przygotowywania kompletnej dokumentacji dla 

projektów inwestycyjnych czy dla projektów szkoleniowo-doradczych. Z kolei usługi zarządzania i rozliczania 

funduszy Unii Europejskiej w omawianym okresie odpowiadały za ok. 34,7% przychodów ze sprzedaży. 

Następną pozycją w strukturze rodzajowej przychodów ze sprzedaży Spółki były przychody osiągane z tytułu 

usług doradztwa gospodarczego (5,9%), w skład których wchodzą m.in. usługi prawne, doradztwa 

personalnego, ekonomicznego i organizacyjnego czy usługi pośredniczenia w zakresie nawiązywania kontaktów 

gospodarczych między podmiotami gospodarczymi i instytucjami. Ostatnią pozycją w prezentowanej strukturze 

przychodów były usługi doradztwa finansowo-kredytowego (0,8%), w ramach których Spółka pomaga swoim 

klientom w wyborze najlepszej z ofert banków w zakresie pozyskania kredytów, pożyczek czy leasingu. 
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W 2011 r. miała miejsce znaczna zmiana struktury rodzajowej przychodów Emitenta, co wynika ze stopniowej 

reorganizacji modelu biznesu Spółki, która zakłada rozwój usług z zakresu wspierania i finansowania 

innowacyjnych projektów e–biznesowych oraz z obszaru komercjalizacji wiedzy kosztem zmniejszenia 

przychodów ze sprzedaży osiąganych z tytułu pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy Unii Europejskiej. 

Realizacja powyższych zamierzeń znalazła swoje odzwierciedlenie w strukturze rodzajowej przychodów Spółki 

w 2011 r. We wskazanym okresie nastąpił spadek udziału przychodów osiąganych z pozyskiwania funduszy Unii 

Europejskiej oraz z zarządzania i rozliczania tych funduszy, odpowiednio o 48,8% i 20,8 % w porównaniu do 

roku 2010, co oznacza, iż łączny udział przychodów osiąganych z powyższych źródeł spadł z 93,3% w 2010 r. do 

25,7% w roku następnym. 

 

Najszybszą dynamiką wzrostu w 2011 r. cechowały się przychody osiągane ze świadczenia usług doradczych, 

które wzrosły niespełna 10-krotnie w stosunku do roku 2010, odpowiadając za 25,6% przychodów Emitenta. 

Również bardzo szybkim tempem wzrostu cechowały się przychody osiągane z usług doradztwa finansowo-

kredytowego podwajając swoją wartość w 2011 r. w stosunku 2010 r. W 2011 r. Emitent zintensyfikował także 

sprzedaż usług szkoleniowych, które w 2010 r. nie były jeszcze świadczone, generując z tego tytułu przychody 

w wysokości ok. 572,4 tys. zł, co stanowiło 39,8% łącznych przychodów Spółki w omawianym okresie. 

Dynamiczny wzrost przychodów osiąganych ze świadczenia usług szkoleniowych był wynikiem powiększenia 

bazy szkoleń organizowanych przez Emitenta oraz wzmożonym popytem na tego typu usługi w 2011 r. 

Ponadto, w 2011 r. Spółka wygenerowała w zakresie pozostałych przychodów 115,7 tys. zł, przy czym 

w porównaniu z pozostałymi przychodami za 2010 r., które wyniosły 19,2 tys. zł, wzrosły one o 502,1%. Na 

pozostałe przychody składały się zafakturowane przychody z tytułów innych niż wymienione powyżej, w tym 

m.in. z tytułu refakturowania części kosztów (noclegi, catering, gastronomia) ponoszonych podczas realizacji 

projektów.   

 

Pozytywna historyczna tendencja wzrostu przychodów ogółem została podtrzymana w następnym okresie 

sprawozdawczym, czego potwierdzeniem są dane finansowe za okres I-II kwartału 2012 r. W porównaniu do 

analogicznego okresu 2011 r. przychody ze sprzedaży ogółem Emitenta wzrosły o 56,4% do poziomu 653,0 tys. 

zł. W okresie tym największą dynamikę wzrostu uzyskały przychody z tytułu doradztwa gospodarczego 

wynosząc 244,5 tys. zł (wzrost o 209,9% r/r) oraz z pozyskiwania funduszy UE, które wyniosły 188,4 tys. zł 

(wzrost o 178,3% r/r). Ponadto, przychody z usług rozliczania i zarządzania funduszy UE wyniosły 146,2 tys. zł 

(wzrost o 28,8% r/r). Z kolei spadek poziomu przychodów w pierwszej połowie 2012 r. w stosunku do tego 

samego okresu 2011 r. zanotowały przychody ze świadczenia usług szkoleniowych, które wyniosły 61,7 tys. zł 

(spadek o 58,0%) oraz z tytułu doradztwa finansowo-kredytowego o wartości 3,8 tys. zł (spadek o 63,5%). 

 

W zakresie opisywanych wyżej przychodów ze sprzedaży osiągniętych w latach 2010 – 2011, a także 

w pierwszej połowie 2012 r. oraz analogicznego okresu 2011 r., należy wskazać, iż całość była generowana ze 

świadczenia usług na obszarze Polski. 

 

Poniżej na wykresie zaprezentowano strukturę rodzajową przychodów ze sprzedaży Spółki w okresie 2010 r. 

oraz w pierwszej połowie 2012 r. (w %). 



 

DOKUMENT INFORMACYJNY AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. Strona | 66  
 
 

Wykres 1 Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 2010 r. oraz pierwszej 

połowy 2012 r. (w %) 

 
Źródło: Emitent 

 

4.12.1.4 Struktura organizacyjna Emitenta 

 

W toku prowadzonej działalności Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wypracowała następujący schemat struktury 

organizacyjnej działalności Emitenta: 

 

Schemat 1 Struktura organizacyjna Emitenta 

 
Źródło: Emitent 

 

4.12.1.5 Kanały dystrybucji usług 

 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wykorzystuje kanały dystrybucji usług w zależności od obszaru wykonywanej 

działalności. 

 

Usługi pozyskiwania kapitału (głownie z funduszy UE) oraz doradztwo gospodarcze dystrybuowane są poprzez 

Dział Handlowy. Ponadto, Spółka posiada sieć pośredników, którzy za wynagrodzeniem prowizyjnym oferują 

usługi Emitenta. W ramach prowadzonej działalności Spółki, jako kanał dystrybucji należy także wskazać 

organizowane spotkania z potencjalnymi klientami, gdzie na zasadzie warsztatów omawiane są możliwości 

pozyskania środków z Unii Europejskiej. Emitent dla celów sprzedażowych, wykorzystuje także szerokie 

kontakty z instytucjami współpracującymi, z którymi realizował dotychczas wspólne projekty. 
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Usługi szkoleniowe dystrybuowane są przez trenerów Emitenta, a także w wyniku działań promocyjnych 

organizowanych przez Spółkę. W ramach tego obszaru działalności wyodrębniona została specjalna strona 

internetowa www.ariszkolenia.pl, a ponadto dla celów sprzedaży usług szkoleniowych Spółka prowadzi mailing, 

sprzedaż bezpośrednią, a także współpracuje z portalami wspomagającymi prowadzenie przedsięwzięć 

biznesowych. 

 

4.12.1.6 Wybrane realizacje Emitenta w latach 2010-2012 

 

Pierwsze projekty realizowane przez Spółkę w 2010 roku współfinansowane były ze środków Programu 

Operacyjnego Kapitału Ludzki. Projekty te nastawione były na wzrost standardów zarządzania jednostkami ze 

do środowisk lokalnych – podmiotów prywatnych i publicznych: 

 

Zainwestuj w różnorodność 

W ramach projektu utworzone zostały 3 partnerstwa lokalne 

(Wrocław, Wałbrzych/Kłodzko, Jelenia Góra) oraz 1 partnerstwo 

regionalne na rzecz propagowania narzędzi z zakresu zarządzania 

różnorodnością w dolnośląskich firmach. Każdy członek partnerstwa miał możliwość udziału w warsztatach 

poświęconych praktycznym aspektom wdrażania idei diversity management.  

Okres trwania projektu: 01.03.2010 r. - 31.03.2011 r. 

 

Zarządzanie zmianą gospodarczą - tylko w partnerstwie! 

Ideą projektu było utworzenie aktywnego partnerstwa lokalnego 

w Powiecie Wałbrzyskim mającego za zadanie opracowanie 

i wdrożenie Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą. 

Przeprowadzona została szczegółowa diagnoza potencjału gospodarczego regionu, zarówno gmin jak 

i przedsiębiorstw, oraz przygotowanie oferty inwestycyjnej zgodnej z prognozowanymi trendami ich rozwoju.  

Okres realizacji projektu: 01.05.2010 r. - 30.09.2011 r. 

 

Zarządzaj strategicznie zmianą gospodarczą 

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie strategii 

przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na terenie 

Powiatu Świdnickiego, w szczególności poprzez udzielenie wsparcia 

merytorycznego przy zawiązywaniu i funkcjonowaniu partnerstwa lokalnego przedsiębiorstwom, związkom 

zawodowym oraz organizacjom pracodawców.  

Okres realizacji projektu: 01.05.2010 r. - 31.03.2011 r. 

 

Podstawowym zamierzeniem kolejnych przedsięwzięć Emitenta było przygotowanie społeczności regionu do 

podejmowania wyzwań oraz wykorzystywania szans związanych z organizowanymi w Polsce i na Ukrainie 

Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. Realizacja projektów wskazanych poniżej została zakończona: 

 

Bezpieczny autobus - szkolenia dla kierowców autobusów w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej w 2012 

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 123 

kierowców autobusów (w tym kobiet) pracujących na terenie 

Dolnego Śląska. Przeprowadzone zostały szkolenia dotyczące 

umiejętności związanych z radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych oraz kursy języka obcego. 

Okres trwania projektu: 01.08.2010 r. - 31.03.2012 r. 

http://www.ariszkolenia.pl/
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Postaw na Eurozarządzanie 

Założeniem projektu było przygotowanie 10 gmin Dolnego Śląska do 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej poprzez stworzenie strategii 

lokalnych oraz partnerstw przedsiębiorców, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz partnerów społecznych mających na celu budowanie marek lokalnych w obszarze sportu, 

turystyki i kultury. 

Okres trwania projektu: 01.09.2010 r. – 31.01.2012 r. 

 

Partnerstwo na rzecz rozwoju 

Rozgrywki EURO 2012, które odbywały się również we Wrocławiu niosły ze sobą szansę 

na rozkwit gospodarczy, turystyczny i społeczny w gminach Dolnego Śląska. Jedną 

z możliwości było wprowadzenie spójnego i całościowego systemu zarządzania 

strategicznego realizowanego przez partnerstwa lokalne na podstawie stworzonych 

wcześniej strategii rozwoju. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. 

 

Wobec wdrażanej przez Spółkę nowej strategii rozwoju, projekty realizowane na przełomie 2011 i 2012 roku, 

miały na celu wspieranie innowacji oraz przepływu wiedzy i technologii między nauką i biznesem: 

 

Diversity Index 

Głównym tematem projektu Diversity Index jest zarządzanie 

różnorodnością w miejscu pracy. Jego celem jest wypracowanie, 

przetestowanie i upowszechnienie kompleksowego narzędzia 

analizy Zarządzania Różnorodnością w przedsiębiorstwie, 

dostosowanego do warunków działania polskich przedsiębiorstw – wskaźnika Diversity Index. Projekt 

organizowany jest przy współpracy z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 

Okres realizacji projektu: 01.06.2011 r. - 31.05.2014 r. 

 

Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw  

Projekt ma na celu stworzenie sieci przepływu wiedzy i technologii 

pomiędzy firmami oraz naukowcami z dolnośląskich uczelni 

wyższych. W ramach projektu stworzony został Dolnośląski 

Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWIT), który wspiera działania innowacyjne przedsiębiorstw, 

zwłaszcza MŚP.  

Okres realizacji projektu: 01.08.2010 r. - 31.03.2012 r. 

 

DOTWIT - miejsce spotkań biznesu z nauką 

DOTWIT stanowi konsorcjum podmiotów: Agencja Rozwoju 

Innowacji S.A., Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, 

Gmina Wrocław - Biuro Rozwoju Gospodarczego, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o., Dolnośląska Rada 

Przedsiębiorczości i Nauki przy BCC - Loża Dolnośląska, Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., Izba 

Przemysłowo-Handlowa Ziemi Kłodzkiej. Celem konsorcjum jest: 

 utworzenie sieci współpracy podmiotów na forum DOTWIT, które realizować będzie założenia 

Dolnośląskiej Strategii Innowacji, takich jak: uczelnie wyższe, jednostki badawcze, samorząd 

terytorialny, instytucje finansowe, organizacje przedsiębiorców, przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia 
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biznesu, w tym parki technologiczne, agencje rozwoju regionalnego czy organizacje pozarządowe 

realizujące misje rozwoju gospodarczego; 

 współpraca na rzecz rozwoju innowacyjności poprzez aktywne pobudzanie i prowadzenie procesu 

transferu wiedzy i technologii z uczelni i jednostek badawczych do biznesu; 

 wypracowanie modelu efektywnej współpracy uczelni wyższych Dolnego Śląska z przedsiębiorstwami 

oraz jednostkami samorządu terytorialnego w oparciu o innowacyjne narzędzia transferu wiedzy 

i technologii oraz nowe metody jego finansowania; 

 wypracowanie kompleksowego, regionalnego systemu informacji o usługach, ofercie badawczo-

rozwojowej, patentach, itp.; 

 prowadzenie wspólnych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących znaczenia innowacyjności 

dla rozwoju przedsiębiorstw oraz gospodarki regionu. 

Projekt DOTWIT ma zapewnione finansowanie ze środków unijnych do końca marca 2014 r. W wyniku 

realizowanego projektu Agencja Rozwoju Innowacji S.A. posiada wyspecjalizowaną kadrę zdolną do 

dostarczania usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych mających na celu przekształcenie wiedzy 

powstałej na uczelniach wyższych w nowe produkty, usługi, technologie, techniki marketingowe o rozwiązania 

organizacyjne. Należy także wskazać, iż realizowany projekt przekłada się na stworzenie popytu na oferowane 

usługi Emitenta, a także skupienie wokół Agencji Rozwoju Innowacji S.A. ekspertów, doradców, pracowników 

naukowych oraz instytucji oferujących granty na wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach. 

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 r. -31.03.2014 r. 

 

CSR drogą do innowacji 

CSR – Corporate Social Responsibility, zasady społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Projekt zakłada wypracowanie 

nowatorskiego modelu biznesowego CSR opartego na 

odpowiedzialnym zarządzaniu relacjami z interesariuszami i pracownikami, przyczyniającego się do wzrostu  

potencjału innowacyjnego MŚP. Opracowany model zostanie przetestowany w dolnośląskich 

przedsiębiorstwach. 

Projekt realizowany jest we współpracy ponadnarodowej w okresie: 01.02.2012 r. - 01.01.2015 r. 

 

Menedżer ds. komercjalizacji  innowacji - nowy zawód dla osób 50+ 

W ramach projektu wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 60 

osób, które ukończyły 50 rok życia – pracowników i pracowniczek firm i 

instytucji z województwa śląskiego, prowadzących prace B+R, 

wdrażające innowacje i nowe technologie. 

Okres realizacji projektu 01.04.2012 r. - 31.03.2013 r. 

 

Innowacyjne Usługi Doradcze - nowy obszar działalności Agencji Rozwoju Innowacji S.A. 

Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wprowadza innowację 

organizacyjną, wdrażając system zarządzania klasy ERP oraz przeszkoli swoich pracowników pod kątem 

świadczenia usług doradczych w zakresie komercjalizacji wiedzy i pozyskiwania kapitału dla firm na rynku 

niepublicznym. 

Okres realizacji projektu 01.06.2012 r. - 30.09.2013 r. 
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4.12.1.7 Udział w rynku finansowania działalności przedsiębiorstw i analiza konkurencji Emitenta 

w Polsce 

 

Zarząd Emitenta nie posiada dokładnej wiedzy na temat udziału spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. oraz 

innych podmiotów konkurencyjnych w obszarze rynku, w którym prowadzi działalność. Poniżej zamieszczono 

opis podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności prowadzonej przez Emitenta. 

 

Zgodnie z opinią Zarządu Spółki, do konkurencji bezpośredniej zaliczyć można następujące podmioty: 

 

Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. 

Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. skupia się na pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł 

finansowania, głównie w formie dotacji. Podobnie jak Agencja Rozwoju Innowacji S.A., podmiot ten posiada 

w ofercie usługi szkoleniowe podnoszące kompetencje zawodowe. Centrum Wspierania Projektów 

Europejskich S.A. istnieje od 2000 r., w tym czasie zdążyła zdobyć silną pozycję na rynku poprzez realizację 

licznych projektów. Opisywana spółka zdobyła tytuł „najskuteczniejszej firmy konsultingowej w Polsce” 

w rankingach czasopism: Fundusze Europejskie i EuroEkspert. Komunikaty przesyłane do mediów dotyczą 

głównie jej działalności gospodarczej oraz notowań giełdowych, przy czym stwierdzono również brak 

wypowiedzi eksperckich. Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. posiada status spółki publicznej, 

notowanej od 22 września 2010 r. na rynku NewConnect. 

 

Mediator Group S.A. 

Mediator Group S.A. istnieje do 1994 roku. Podobnie jak Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A., 

firma ta zajmuje się pozyskiwaniem funduszy oraz usługami szkoleniowymi. Od 2002 roku spółka pomaga 

w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich. Informacje na temat Mediator Group S.A. pojawiały się 

głównie w dolnośląskiej prasie lokalnej, z przewagą prasy świdnickiej. Mediator Group S.A. jest właścicielem 

portalu Świdnica24.pl. 

 

Poza wyżej wskazanymi podmiotami, do konkurencji dalszej Zarząd Emitenta zalicza wszystkie firmy zajmujące 

się doradztwem w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania m.in.: EuroSpektrum s.c., Europejska Grupa 

Doradcza sp. z o.o., DGA Optima sp. z o.o., OTREK Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu sp. z o.o., CASH FLOW 

Analizy Finansowe, EuroCertus sp. z o.o., Biznes-Animator sp. z o.o. sp k., Stowarzyszenie Rozwoju 

Przedsiębiorczości, F5 Konsulting sp. z o.o., KZWS Spółka Doradztwo Podatkowe S.A., Centrum Funduszy 

Europejskich, ORTA Service Tyszka i Partnerzy sp. j., ProCase Doradcy Prawni i Ekonomiczni sp. z o.o.  

Ponadto, w opisywanym obszarze zawierają się też firmy szkoleniowe prowadzące działalność na obszarze 

Dolnego Śląska. Do wskazanej konkurencji zaliczyć można: AVENHANSEN sp. z o.o., BiderProfes, Dobre Kadry 

Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o.o., Golden Trainers, GREYLIME s.c., iLLUSTRO Doradztwo s.c., 

Stankiewicz Rafał Laboratorium Nowych Perspektyw, OTREK EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU BIZNESU 

sp. z o.o., PROFES sp. z o.o., ROE Centrum Szkoleń. 

 

4.12.1.8 Przewagi konkurencyjne 

 

Przewagi konkurencyjne Spółki, wypracowane w toku prowadzonej działalności, będące odpowiedzią Emitenta 

na wyzwania rynku, a także konkurencyjnych podmiotów funkcjonujących w obszarze prowadzonej przez 

Emitenta działalności, umożliwiły spółce Agencja Rozwoju Innowacji S.A. zdynamizowanie jej rozwoju 

w ostatnich okresach funkcjonowania na rynku.  

 

Wśród najważniejszych przewag konkurencyjnych spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wymienić należy:  
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 bogate doświadczenie uzyskane w trakcie realizacji wielu projektów własnych i zleconych; 

 duża wiedza, doświadczenie i stabilność zespołu, na który składają się członkowie Zarządu, wyższe 

kierownictwo oraz pracownicy Spółki; 

 umiejętność skutecznego pozyskiwania środków na realizację projektów misyjnych, a także projektów 

innowacyjnych wspierających promocję przedsiębiorstwa w obszarze transferu i komercjalizacji wiedzy 

oraz innowacyjnych metod zarządzania w oparciu o Theory of Constraints (TOC), Diversity Index 

i strategie CSR; 

 inicjator oraz lider projektu Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii (DOTWIT), którego 

celem jest wsparcie transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych; 

 szerokie kontakty i dobre relacje z klientami oraz znaczącym gronem specjalistów i podwykonawców 

z różnych branż; 

 dobre relacje z interesariuszami, a ponadto współpraca z kluczowymi instytucjami z obszaru Dolnego 

Śląska, takimi jak: Urząd Gminy Wrocław, Uniwersytet  Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny oraz 

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan; 

 koncentracja działań na dynamicznie rozwijającym się obszarze województwa dolnośląskiego; 

 konsekwentna dywersyfikacja źródeł przychodowych. 

 

4.12.2 Strategia rozwoju Emitenta 

 

 W czasie dotychczasowej działalności Agencja Rozwoju Innowacji S.A. specjalizowała się w świadczeniu usług 

doradczo - finansowych związanych z pozyskiwaniem kapitału na rozwój przedsiębiorstw oraz organizacji 

samorządowych w postaci kapitału bezzwrotnego, udziałowego czy też dłużnego, przy czym Emitent oferował 

także usługi komercjalizacji wiedzy, doradztwa gospodarczego oraz przeprowadzania szkoleń.  

 

Odpowiadając na wyzwania rynku i zmieniające się otoczenie zewnętrzne, Zarząd Emitenta podjął decyzję 

o zmianie koncepcji prowadzonej działalności. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka 

znajduje się na etapie reorganizacji modelu biznesowego rozwijając swoją działalność w kierunku wspierania 

i finansowania innowacyjnych projektów i nowo powstałych spółek, czego wyrazem jest przedstawiona 

w niniejszym punkcie strategia rozwoju Emitenta. Należy wskazać, iż w ofercie Emitenta nadal znajdują się 

usługi wypracowane w trakcie prowadzonej działalności, tj. z zakresu doradztwa gospodarczego, komercjalizacji 

wiedzy oraz organizacji szkoleń dedykowanych kadrze menedżerskiej i specjalistom. 

 

Zgodnie z długoterminowymi zamierzeniami Zarządu Spółki, w planowanej strategii rozwoju głównym celem 

strategicznym Emitenta jest znalezienie się do końca 2016 r. w czołówce firm w Polsce (TOP 3), specjalizujących 

się we wspieraniu i finansowaniu innowacji, a także osiągnięcie znaczącej pozycji w tym obszarze w Europie 

Środkowo – Wschodniej (TOP 10).  

 

Realizacja wskazanego celu strategicznego będzie przejawiać się następującymi planowanymi osiągnięciami: 

 

A. Trzykrotny wzrost wielkości przychodów ze sprzedaży do końca 2016 r., w stosunku do 2011 r., 

na co główny wpływ będzie miała: 

a) zmiana struktury przychodów ze sprzedaży, tj. zwiększenie udziału przychodów ze sprzedaży 

osiąganych z doradztwa w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego oraz z obszaru komercjalizacji 

wiedzy przy jednoczesnym zmniejszaniu udziału przychodów osiąganych ze świadczenia usług 

z obszaru pozyskiwania i rozliczania dotacji UE oraz z zakresu organizacji szkoleń. Spółka rozpoczęła 

proces doradztwa dla 12 firm z zakresu pozyskiwania kapitału a także powstała strategia związana 

ze świadczeniem nowych usług w obszarze komercjalizacji wiedzy; 
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b) otwarcie trzech nowych biur, dla których proponowaną lokalizacją jest Warszawa, Poznań oraz 

Katowice. Zostało otwarte biuro w Katowicach, w IV kwartale 2012 r. powstaną biura w Warszawie  

oraz Poznaniu; 

c) wprowadzenie do końca 2012 r. nowych usług związanych z komercjalizacją wiedzy 

i pozyskiwaniem finansowania. 

 

B. Osiągnięcie do końca 2016 r. wartości udziałów Emitenta w innych spółkach na poziomie 12 mln 

zł, co zostanie osiągnięte poprzez: 

a) zaangażowanie kapitałowe Spółki w nowe innowacyjne przedsięwzięcia w liczbie (narastająco 

w kolejnych latach) co najmniej dwóch przedsiębiorstw w terminie do końca 2012 r., oraz do 

sześciu przedsięwzięć do końca 2013 r. oraz do dziesięciu przedsięwzięć do końca 2014 r.; 

b) wyjście Emitenta z dokonanych inwestycji, przy czym w terminie do końca 2014 r. planowane jest 

dokonanie pięciu dezinwestycji, do końca 2015 r. wyjście z ośmiu inwestycji, a do końca 2016 r. 

dwunastu dezinwestycji.  

 

Dla realizacji nadrzędnego celu strategicznego Emitenta, który zakłada zdobycie znaczącej pozycji wśród firm 

specjalizujących się we wspieraniu i finansowaniu innowacji zarówno w Polsce jak i w Europie 

Środkowo - Wschodniej, poprzez zwiększenie skali działania przy jednoczesnym wzroście wyników finansowych, 

Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wyznaczyła następujące cele emisyjne przedstawione poniżej: 

 

Tabela 10 Cele emisyjne Emitenta  

Cel emisyjny 
Szacowana wielkość 

zaangażowanych środków 

Utworzenie funduszu celem przeprowadzenia inwestycji portfelowych 
w start-upy 

200.000 zł 

Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej umożliwiającej 
finansowanie start-upów przez osoby fizyczne 

50.000 zł 

Stworzenie i wdrożenie usług z zakresu komercjalizacji wiedzy 24.095 zł 

Suma netto pozyskanego kapitału 274.095 zł 

Źródło: Emitent 

 

 Utworzenie funduszu celem przeprowadzenia inwestycji portfelowych w start-upy 
 

Emitent w celu intensyfikacji działalności w obszarze projektów innowacyjnych zamierza utworzyć fundusz 

specjalizujący się w identyfikowaniu i wpieraniu innowacyjnych projektów e-biznesowych znajdujących się 

we wczesnych fazach rozwoju. Celem funduszu będzie zwiększenie liczby przedsiębiorstw innowacyjnych 

w Polsce, a następnie na obszarze całej Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

Emitent zakłada, że w początkowym okresie wysokość tworzonego funduszu inwestycyjnego wyniesie 

200.000,00 zł, przy czym w dalszym okresie Spółka planuje zwiększanie wartości środków zaangażowanych 

w fundusz. W tym celu dopuszcza możliwość utworzenia spółki kapitałowej w ramach działania 3.1 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.: „Inicjowanie działalności innowacyjnej”. Ze względu 

na ograniczone środki, jakimi będzie dysponował fundusz w pierwszym okresie istnienia, Emitent zamierza 

utworzyć fundusz specjalizujący się w identyfikowaniu i wpieraniu innowacyjnych projektów e-biznesowych 

znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. 
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Wejście kapitałowe będzie realizowane do poziomu 50.000,00 zł na jedno przedsięwzięcie. Zarząd Emitenta 

szacuje, że udzielone wsparcie będzie w większości przypadków przeznaczane na stworzenie prototypu 

danego rozwiązania. Zakłada się również, że dla ciekawych projektów, które nie uzyskały dofinansowania 

ze względu na ograniczone środki własne funduszu lub jego strategię inwestycyjną, będą prowadzone 

poszukiwania kapitału pochodzącego z innych źródeł, takich jak: aniołowie biznesu, inne fundusze typu 

Venture Capital, etc.  

 

Jednym z założeń realizacyjnych funduszu jest to, aby nie ograniczał on się do wspierania pomysłów tylko 

tych, na które będzie miał wystarczające środki inwestycyjne. Emitentowi zależy na wykorzystaniu 

rozpoznawalności marki funduszu, która zostanie uzyskana po realizacji przynajmniej części założonych 

wejść kapitałowych, do promowania idei łączenia pomysłów na e-biznes z inwestorami zainteresowanymi 

wejściem kapitałowym. W takim przypadku fundusz ten będzie pełnił swoistą rolę brokera pomiędzy 

kapitałem a koncepcjami biznesowymi z obszaru gospodarki elektronicznej. 

 

Wraz ze zwiększeniem wartości funduszu Emitent planuje modyfikację pierwotnie przyjętej strategii 

inwestycyjnej. Nastąpi rozszerzenie obszarów, z których mogą pochodzić wspierane przedsięwzięcia. 

Zwiększeniu ulegnie także maksymalna wartość środków, jakie mogą być przeznaczone na realizację 

jednego projektu. 

 

Warto zwrócić uwagę, iż sam sposób funkcjonowania funduszu będzie stanowić procesową innowacyjność, 

wyróżniając go tym samym na tle konkurencyjnych podmiotów, gdyż docelowo połączy on w sobie cechy 

trzech instytucji: funduszu Venture Capital, funduszu pożyczkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości. 

Istotnym wyróżnikiem funduszu będzie również zamierzony krótki okres podejmowania decyzji w temacie 

udzielenia wsparcia finansowanego zgłoszonemu podmiotowi, tym samym przyśpieszając następny etap 

współpracy jakim jest negocjacja umowy. 

  

 Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej umożliwiającej finansowanie start-upów przez 
osoby fizyczne 

 

Kolejnym istotnym krokiem w rozwoju Emitenta będzie stworzenie innowacyjnej platformy internetowej, 

która poprzez dostępne na stronie narzędzia, umożliwi młodym przedsiębiorstwom działającym 

w Internecie zaprezentować w atrakcyjny sposób cele i założenia podejmowanej inwestycji. Platforma 

pozwoli przedsięwzięciom innowacyjnym, w tym e–biznesowym wypromować się w tani i szybki sposób, 

aby docelowo pozyskać fundusze od inwestorów indywidualnych, którzy będą mieli możliwość objęcia 

udziałów w zamian za partycypowanie finansowe w przedsięwzięciu. Jest to pomysł innowacyjny w skali 

europejskiej.
4
  

 

Kwota otrzymanych środków od pojedynczego inwestora będzie wynosić do kilku lub kilkunastu tys. zł. 

W zamian za otrzymane fundusze inwestorzy obejmą udziały w finansowanym przedsięwzięciu. Oferty 

będą kierowane do nie więcej niż 99 osób, a maksymalna wartość objętych udziałów w danym 

przedsięwzięciu nie przekroczy 49%. 

 

 Stworzenie i wdrożenie usług z zakresu komercjalizacji wiedzy 
 

Emitent w przyjętej strategii rozwoju zakłada również stworzenie, a następnie wdrożenie usług 

wpierających transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw prywatnych, co przyczyni się do 

wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach realizacji wskazanego celu 

Emitent zamierza: 

                                                                 
4
 Opinia Zarządu Emitenta 
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 stworzyć płaszczyznę wymiany współpracy pomiędzy sektorem nauki, a przedsiębiorstwami, która 

stanowić będzie miejsce kontaktu dla firm zainteresowanych transferem wiedzy i technologii 

z uczelni oraz naukowców poszukujących kontaktu z biznesem; 

 wspierać firmy w zakresie pozyskiwania oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i usług; 

 wspierać innowacyjne przedsiębiorstwa typu spin–off, spin–out, które tworzone są we współpracy 

z uczelniami wyższymi. 

 

4.12.3 Prognozy finansowe 

 

Emitent, w związku ze przedstawioną w punkcie 4.12.2 strategią rozwoju Spółki, przedstawia poniżej dane 

finansowe za 2011 r. oraz prognozowane wyniki finansowe na 2012 rok. 

 

Wykres 2 Dane finansowe za 2011 r. i prognozy finansowe na 2012 rok (w tys. zł) 

  
P - prognoza 

Źródło: Emitent 

 

Powyższe prognozy zostały przygotowane w oparciu o poniższe założenia: 

 prognoza wyników finansowych zakłada utrzymanie poziomu przychodów z działalności podstawowej 

na poziomie przychodów zrealizowanych w 2011 r., 

 prognoza uwzględnia planowane przychody z dotychczas zawartych umów oraz planowanych do 

pozyskania zleceń skorelowanych z planowanymi naborami wniosków w ramach następujących 

programów operacyjnych: PO KL, PO IG, RPO WD, PROW, a także z działalności w zakresie szkoleń, 

pośrednictwa finansowego oraz doradztwa gospodarczego niezwiązanego z funduszami UE, 

 prognoza zakłada oszacowanie pozostałych przychodów operacyjnych uwzględniające obecnie 

realizowane  projekty UE w ramach zawartych umów oraz umów, które zostaną podpisane w 2012 r., 

 prognoza uwzględnia amortyzację od posiadanych środków trwałych, w tym amortyzację bilansową 

(NKUP) związaną z przeszacowaniem środków transportu do wartości rynkowej, dokonaną w trakcie 

przekształcenia formy prawnej, 

 prognoza zakłada spadek o 18,2% w stosunku do roku poprzedniego zużycia kosztów materiałów 

i energii, co jest wynikiem planu oszczędności kosztowych, 

 prognoza zawiera zaplanowany wzrost o 38,9% w stosunku do 2011 r. kosztów usług obcych, co 

wynika z przyjętego modelu biznesowego opartego na podzlecaniu części zadań podmiotom 

specjalistycznym, takim jak: kancelarie prawne, rzecznicy patentowi, audytorzy, itp., 

 prognoza zakłada nieznaczny wzrost podatków i opłat w porównaniu do 2011 r., 
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 prognoza wyników finansowych zakłada, zgodnie z planem zatrudnienia na 2012 r., wzrost 

wynagrodzeń z tyt. umów o pracę i umów cywilnoprawnych o ok. 52% r/r, który wynika z założonego 

planu w zakresie realizacji usług. Średnioroczny poziom zatrudnienia na 2012 r. ma wynieść 34  etaty, 

 pozostałe koszty operacyjne oszacowane zostały  z uwzględnieniem obecnie realizowanych projektów 

UE w ramach już zawartych umów, a także umów, które zostaną podpisane w 2012 r., 

 koszty finansowe obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i zostały przyjęte na 

poziomie 2011 r. 

 

Prognozy wyników Emitenta nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. 

Ponadto Emitent zakłada, że oprócz zdarzeń związanych z typową działalnością Emitenta, żadne inne 

wydarzenia nie będą miały wpływu na wyniki finansowe Spółki, w szczególności zdarzenia nadzwyczajne. 

 

4.12.4 Otoczenie rynkowe Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent świadczy usługi doradczo – finansowe dla 

przedsiębiorstw i organizacji samorządowych, w tym w szczególności na realizację przedsięwzięć e-biznesowych 

zawierających w sobie duży potencjał rozwojowy, a także usługi doradztwa gospodarczego, organizacji szkoleń 

i komercjalizacji wiedzy. W związku z prowadzoną działalnością, kluczowe dla kondycji Emitenta są przemiany 

otoczenia makroekonomicznego Polski, popyt ze strony przedsiębiorców i jednostek samorządowych na 

finansowanie zewnętrzne, a także sytuacja na rynku usług doradczych i szkoleniowych oraz dostępność dotacji 

unijnych. 

 

4.12.4.1 Rynek finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce  

 

Zgodnie z raportem Ministerstwa Gospodarki, pt. Przedsiębiorczość w Polsce, w 2010 r. obserwowany był 

proces powolnego wychodzenia z kryzysu gospodarek większości państw rozwiniętych, w tym tych będących 

głównymi partnerami handlowymi Polski. Na opisywanym etapie cyklu koniunkturalnego dostęp do 

finansowania staje się podstawowym warunkiem powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu i podtrzymania 

potencjału oraz kondycji przedsiębiorstw. Należy również wskazać, iż jest on sprawą newralgiczną zwłaszcza 

w obszarze działalności innowacyjnej, którą Komisja Europejska przyjęła za priorytet strategii Europa 2020.  

Inwestowanie w innowacje wiąże się bowiem z ryzykiem wyższym niż w przypadku innych inwestycji, 

a horyzont czasowy i stopa zwrotu takich przedsięwzięć są bardziej niepewne lub nieznane, co ogranicza grono 

potencjalnych inwestorów.
5
  

 

Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że udział środków własnych w finansowaniu 

działalności innowacyjnej przedsiębiorstw jest nawet dwukrotnie wyższy niż dla ogółu inwestycji – w 2009 r. 

sięgał on 68,4% w sektorze przemysłu oraz 84,2% w sektorze usług. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw 

największą przewagę udziału środków własnych w finansowaniu działalności innowacyjnej obserwujemy 

w dużych przedsiębiorstwach usługowych (86,2%, przy udziale kredytów bankowych na poziomie 12,8%), 

natomiast najmniejszą – w małych firmach przemysłowych (46%, przy udziale kredytów bankowych na 

poziomie 31,1%). Wynika stąd, że dostęp do środków zewnętrznych, jako czynnik warunkujący działalność 

innowacyjną, jest znacznie bardziej istotny dla najmniejszych przedsiębiorstw.
6
 

 

                                                                 
5
 Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa, wrzesień 2011 r. 

6
 Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Główny Urząd Statystyczny, 

Warszawa, 2010 r. 
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4.12.4.2 Segment Private Equity/Venture Capital 

 

Segment Private Equity (PE) obejmuje wszelkie rodzaje inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu 

osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Inwestycje PE analizowane są 

projektowo i nastawione na ponadprzeciętne zyski związane z podwyższonym ryzykiem. Są one skierowane do 

przedsiębiorstw nie notowanych na publicznym rynku akcji i znajdujących się na różnych etapach rozwoju. 

Z tego względu wyróżniamy następujące rodzaje finansowania funduszy PE: finansowania fazy zasiewu (seed 

financing), fazy rozpoczęcia działalności (start-up), finansowanie wczesnego rozwoju, finansowanie ekspansji, 

a także restrukturyzacji, przejęcie inwestycji, refinansowanie oraz wykup przedsiębiorstwa.
7
 

 

Venture Capital (VC) to jedna z odmian inwestycji Private Equity, przy czym inwestycje dokonywane są 

w najwcześniejszych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, do fazy ekspansji włącznie. VC jest istotnym źródłem 

finansowania inwestycji dla firm o dużym potencjale rozwojowym, szczególnie w obszarze nowych technologii. 

Poza samym finansowaniem ważnym elementem inwestycji VC jest wsparcie techniczne i organizacyjne (know-

how). Wyróżnia się następujące formy VC: korporacyjne VC, prywatne VC i anioły biznesu.
8
 

 

Tabela 11 Podstawowe dane o segmencie Private Equity/Venture Capital 

  2007 2008 2009 2010 

Udział inwestycji PE w PKB (%) 0,141 0,167 0,09 0,19 

Kapitał pozyskany przez fundusze PE 571 760 135 115 

Kapitał zainwestowany przez fundusze PE (mln EUR) w tym: 571 719 480 504 

Venture Capital ogółem 40 50 2 14 

Finansowanie wzrostu 95 74 62 128 

Restrukturyzacja 1 0 6 5 

Refinansowanie 1 0 0 16 

Wykup 546 509 411 342 

Liczba spółek biorców private equity 65 63 29 52 

Deinwestycje (w mln EUR) 148 69 38 61 

Deinwestycje - liczba spółek 30 17 13 16 

Źródło: Dane European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), Polskie Stowarzyszenie Inwestorów 

Kapitałowych (PSIK) 

 

Zgodnie z danymi EVCA w 2010 r. inwestycje segmentu PE/VC ukształtowały się na poziomie 504 mln EUR, co 

oznacza wzrost o 5% w stosunku do 2009 r. Należy także wskazać, iż fundusze PE pozyskały jedynie 115 mln 

EUR, wobec 135 mln EUR w 2009 r. i 760 mln EUR w rekordowym roku 2008. Struktura branżowa inwestycji 

PE/VC w Polsce jest bardzo zmienna w czasie i niewykazująca jednoznacznych zależności od faz cyklu 

koniunkturalnego. Kapitał PE kierowany był w 2010 r. przede wszystkim do produkcji i dystrybucji w branży 

konsumpcyjnej, gdzie zainwestowano łączne ponad 153 mln EUR, tj. 30% ogółu inwestycji PE (33% jeśli włączyć 

w to inne usługi w branży konsumpcyjnej). Istotnymi kierunkami inwestycji kapitału PE były również: 

telekomunikacja i media (ponad 77 mln EUR, udział ponad 15%), usługi finansowe (prawie 72 mln EUR, udział 

14%) oraz usługi dla biznesu (prawie 64 mln EUR, udział ponad 12%).
9
 

                                                                 
7
 Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa, wrzesień 2011 r. 

8
 Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa, wrzesień 2011 r. 

9
 Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa, wrzesień 2011 r. 
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Ponadto, Inwestycje typu venture sięgnęły 14,5 mln EUR, czyli niemal dziesięciokrotnie więcej niż w 2009 r., 

choć stanowiło to jedynie 3% ogółu inwestycji. Rok 2010 był pod tym względem gorszy od okresu lat 2007-

2008, kiedy to udział inwestycji venture wynosił 6-9%. Ponadto, w 2010 r. skala finansowania firm w fazie 

zasiewu lub rozpoczynania działalności spadła do zera. Z punktu widzenia innowacyjności gospodarki należy to 

ocenić negatywnie, tym bardziej, że finansowanie tego rodzaju już tradycyjnie jest w Polsce zjawiskiem 

marginalnym, zarówno pod względem wartości, jak i udziału w ogóle inwestycji PE/VC. Refinansowanie w 2010 

r. osiągnęło wartość ok. 16 mln EUR, w związku z czym jego udział w ogóle inwestycji PE był zbliżony do 

inwestycji venture (3%).
10

 

 

Należy wskazać, iż oprócz wciąż niewielu znaczących inwestycji w fazie start-up głównymi bolączkami polskiego 

rynku PE/VC są obawy przedsiębiorców przed utratą kontroli nad przedsiębiorstwem w wyniku współpracy 

z inwestorem PE oraz małe zaangażowanie finansowe inwestorów instytucjonalnych (np. OFE). W tym zakresie 

należy podkreślić, iż wzmocnieniu popytu na venture capital służy unijne działanie 3.1 Inicjowanie działalności 

innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wsparcie to tworzy podaż spółek mogących 

stanowić przedmiot zainteresowania ze strony funduszy venture capital. Oferowane w ramach tego działania 

dofinansowanie składa się z dwóch komponentów – dotacji na inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone 

przedsiębiorstwo (w formie objęcia udziałów). Wejście kapitałowe następuje w sytuacji, gdy po okresie 

inkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającego przedsiębiorstwa, 

którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle. Na koniec 2010 r. wnioski o dofinansowanie 

zatwierdzone do realizacji w ramach tego działania opiewały na ponad 406 mln zł, co stanowiło 85% 

dostępnych środków, natomiast zawarte umowy – na 394 mln zł (83% alokacji). Pod tym względem Działanie 

3.1 znajdowało się znacznie powyżej średniej dla wszystkich działań programu Innowacyjna Gospodarka.  

 

4.12.4.3 Rynek usług szkoleniowych w Polsce  

 

Wzrost zainteresowania kadry kierowniczej podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, chęć 

rozwoju osobistego oraz konieczność walki z bezrobociem stały się głównymi czynnikami, wpływającymi na 

rozwój rynku szkoleniowego. Duże znaczenie dla tego sektora miał również rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw prywatnych, które zaczęły wypełniać istniejącą lukę w rosnącym sektorze. Niebagatelny wpływ 

na rozwój rynku mają ponadto środki pochodzące z dofinansowań w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS). 

 

W 2008 roku, według badań przeprowadzonych przez Millward Brown SMG\KRC na zlecenie firmy szkoleniowej 

Altkom Akademia, prawie 70% polskich przedsiębiorstw korzystało ze szkoleń organizowanych przez 

zewnętrzne podmioty. Z szacunków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS) wynika, że na polskim rynku działa 

ponad 2500 firm prowadzących szkolenia biznesowe. Rynek charakteryzuje duże rozdrobnienie – większość 

podmiotów (ponad 90%) to małe i średnie spółki działające lokalnie, przeważnie w największych miastach 

Polski. Zdecydowana większość podmiotów prowadzących szkolenia to firmy prywatne. Największą liczbę 

prowadzonych zajęć w swojej ofercie posiadają natomiast duże firmy, które oferują często szkolenia powiązane 

z innymi produktami. Stosunkowo małą grupę stanowią instytucje samorządowe i państwowe. Mniej licznym 

segmentem są także organizacje pozarządowe będące dysponentami funduszy unijnych. 

                                                                 
10

 Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa, wrzesień 2011 r. 
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Tabela 12 Rynek usług szkoleniowych w Polsce w 2007 r. 

  Liczba podmiotów 
Średnia roczna 

wydajność trenera 
Liczba trenerów 

Duże firmy 35 96 804 

Średnie firmy 877 74 4.847 

Małe firmy 1.395 64 2.354 

Dysponenci funduszy 45 64 167 

Uczelnie 86 64 571 

Pozostali 99 74 99 

Razem 2.537 - 8.842 

Źródło: Piotr Piasecki, Raport „Szkoleniowe trendy”, 22 listopada 2007 r. 

 

Na rynku usług szkoleniowych w 2007 r. najbardziej licznymi firmami szkoleniowymi były małe podmioty 

(1.395 podmiotów), a ponadto średnie (877 podmiotów). Pomimo, liczebności małych podmiotów, największa 

liczba trenerów przypada na średnie firmy (4.847 trenerów), a dopiero dalej w kolejności małe firmy (2.354 

trenerów). Na uwagę zasługuje, też stosunkowo duża liczba trenerów w dużych firmach (804 trenerów).  

 

Według szacunków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, w 2007 roku wartość rynku szkoleniowego sięgnęła 

2,5 mld zł. Ogromny popyt na szkolenia związany był z dynamicznym wzrostem gospodarczym oraz dostępnymi 

od 2004 roku funduszami z Europejskiego Funduszu Spójności. 

 

4.12.4.4 Rynek usług doradztwa unijnego w Polsce 

 

Ze środków unijnych korzystają polscy przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje 

pozarządowe. Jednak skomplikowane procedury tworzenia oraz składania wniosków, złożoność projektów oraz 

trudności z ich rozliczaniem zniechęcają zainteresowane podmioty do bezpośredniego aplikowania po dotacje. 

Taka sytuacja stymuluje powstawanie popytu na kompleksowe usługi wyspecjalizowanych firm doradczych 

związane z przygotowaniem dokumentacji oraz przebiegiem realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków unijnych. 

 

Na okres obejmujący lata 2007-2013 wsparcie Unii Europejskiej wynosi do 67,3 mld euro. Wg PARP obecnie 

odpada do 10% wniosków, jednak jest w tym duża zasługa możliwości poprawiania i uzupełniania już po 

złożeniu dokumentu. Mnogość różnorodnych programów oraz wartość dostępnych środków wpływają 

mobilizująco na podmioty nimi zainteresowane, zwłaszcza przedsiębiorstwa, a tym samym na wzrost popytu na 

usługi podmiotów doradczych. 

 

Wśród podmiotów świadczących usługi doradztwa unijnego występuje najczęściej dualny system 

wynagradzania – opłata pobierana jest za przygotowanie dokumentacji oraz osobno za sukces w postaci 

otrzymanej dotacji (success fee). Opłata za przygotowanie wniosku, w tym zebranie dokumentów oraz 

rozpisanie biznesplanu, ustalana jest najczęściej indywidualnie, w zależności od złożoności projektu oraz szans 

na uzyskanie dofinansowania to od 5 tys. zł do 20 tys. zł
11

. Z kolei premia od pozyskanego kapitału waha się w 

granicach od 2% do nawet 15%. Część podmiotów bierze również aktywny udział w rozliczaniu otrzymanego 

dofinansowania, wynagrodzenie za tę usługę jest wtedy zwykle uwzględniane w wymienionej wyżej opłacie. 
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 Gazeta Giełdy Parkiet, T. Furman, Rośnie znaczenie doradztwa unijnego, 28.11.2009 
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Tendencja wzrostowa rynku doradztwa unijnego spowodowała zaostrzenie się konkurencji w sektorze, której 

skutkiem jest m.in. specjalizacja poszczególnych podmiotów w doradztwie przy konkretnej wielkości projektów 

oraz specjalizacja w pozyskiwaniu środków z wybranych programów Unii Europejskiej. Utrudnieniem, zwłaszcza 

dla słabszych kapitałowo podmiotów, było opóźnienie w uruchamianiu nowych funduszy – środki przyznane w 

ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013 zostały uruchomione dopiero w połowie roku 

2008. 

 

Liczebność doradców, którzy zajmują się dotacjami dużej wielkości jest oceniana na około 20-25 podmiotów. 

Najczęściej należą oni do dużych, międzynarodowych sieci (Accreo Taxand, Deloitte, PNO Consultants), choć 

w czołówce obsługującej dużej projekty znajdują się również rodzime podmioty, jak ABBEYS Europejskie 

Doradztwo Finansowe, EFICOM, czy METROPOLIS DG. Regułą jest, że największe sukcesy odnoszą podmioty, 

które oprócz konsultingu europejskiego oferują doradztwo w szerszym zakresie wraz ze wsparciem 

w pozyskiwaniu finansowania z innych źródeł. Liczba wszystkich podmiotów szacowana jest natomiast na kilka 

tysięcy. 

 

Wśród doradców panuje powszechne przekonanie, że nowych zleceniodawców pozyskuje się praktycznie 

jedynie drogą polecenia przez dotychczasowych klientów, którzy już dotację otrzymali, dla instytucji 

publicznych z kolei najważniejszym kryterium jest cena – z danych Urzędu Zamówień Publicznych wynika, że 

była czynnikiem decydującym dla 89% zamówień.
12

 

 

Według danych FEACO (The European Federation of Management Consultancies Associations) wartość 

europejskiego rynku doradztwa gospodarczego rosła nieprzerwanie od 2002 r. do 2008 r., po czym w 2009 r. 

miał miejsce niewielki spadek wielkości rynku, aby rok później ponownie wejść w tendencje wzrostową. Udział 

usług doradztwa w zarządzaniu w łącznym europejskim Produkcie Krajowym Brutto wyniósł w 2011 r. 0,68%. 

 

W ujęciu krajowym, największą wartość przychodów wygenerowały firmy doradcze zlokalizowane w Wielkiej 

Brytanii (łącznie ponad 19 mld euro), podczas gdy druga w tym zestawieniu hiszpańska branża doradztwa była 

warta ponad połowę mniej – 9,9 mld euro. 

 

Tabela 13 Wartość przychodów ze sprzedaży ogółem i na jednego pracownika w poszczególnych 

krajach europejskich w 2010 r. 

Kraj 
Przychody firm doradczych w 

2010 r. (mln EUR) 
Przychód na 1 pracownika (w 

EUR) 

Wielka Brytania 19.009 244.658 

Hiszpania 9.903 83.218 

Francja 8.814 176.988 

Szwecja 3.300 195.266 

Holandia 3.120 150.725 

Włochy 3.044 89.942 

Dania 1.717 157.523 

Austria 1.581 15.412 

Portugalia 1.236 80.140 

Belgia 1.200 146.341 

Finlandia 1.142 96.290 

Szwajcaria 1.056 256.311 

Norwegia 700 179.487 
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 Raport Forbes 10/2009 – rynek usług doradczych, M.Krukowska, Łowcy dotacji 
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Czechy 465 53.448 

Irlandia 438 127.809 

Rumunia 325 32.500 

Polska 310 55.357 

Słowenia 271 87.480 

Węgry 215 44.792 

Grecja 208 117.514 

Chorwacja 115 127.778 

Bułgaria 90 64.286 

Cypr 50 66.667 

Razem 86.209 - 

Źródło: European Management Consulting Market 2010 Survey; feaco.org 

 

FEACO ocenia wartość rynku doradztwa w Polsce na 310 mln euro (dane dla 2010 r.), co dało odpowiednio 17% 

wartości rynku Europy Środkowej i Wschodniej oraz około 0,36% rynku europejskiego. Natomiast wskaźnik 

udziału w PKB jest dla Polski wyjątkowo niski – w analizowanym okresie wynosił jedynie 0,09%, co pokazuje 

relatywnie duży potencjał branży. 

 

4.12.4.5 Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 

 

Działalność Emitenta prowadzona jest na obszarze Polski, co powoduje zależność kondycji finansowo-

majątkowej Spółki od sytuacji makroekonomicznej Polski. Kluczową dla Spółki branżą, w związku 

z charakterystyką działalności, jest rynek usług doradczych i szkoleniowych, a w szczególności segment 

oprogramowania finansowania przedsięwzięć gospodarczych oraz jednostek samorządowych. 

 

Wskaźniki makroekonomiczne 

Sytuacja gospodarcza Polski jest dobrze odzwierciedlana poprzez wskaźniki makroekonomiczne, do 

najważniejszych z nich można zaliczyć: 

 dynamikę Produktu Krajowego Brutto, 

 wskaźnik inflacji, 

 stopę bezrobocia, 

 wzrost realny wynagrodzeń brutto. 

 

Lata 2010-2011 stanowiły okres stopniowej odbudowy potencjału polskiej gospodarki, po spowolnieniu 

obserwowanym w 2009 r., kiedy to wzrost PKB wynosił 1,6% i był o 3,5 pkt. proc. niższy niż w 2008 r. Według 

rocznych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Polska gospodarka w 2011 r. wykazała się dodatnim 

wzrostem gospodarczym na poziomie 4,3%, lokując się tym samym w gronie europejskich liderów wzrostu. 

Sprzyjała ku temu zarówno wysoka aktywność krajowych przedsiębiorstw (wzrost produkcji oraz nakładów 

inwestycyjnych) jak też stabilny przyrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych. Wzrost ten 

świadczy o trwałym oddaleniu się od perspektywy recesji, która dotknęła większość gospodarek z otoczenia 

naszego regionu.
13

 

 

Sytuacja polskiej gospodarki, na tle zarówno krajów strefy euro, jak i krajów naszego regionu, prezentuje się 

korzystnie. Polska, utrzymała ożywienie gospodarcze w całym 2011 r. Odmienna reakcja polskiej gospodarki na 

kryzys potwierdza, iż rozwija się ona w sposób zrównoważony. Kryzys finansowy szczególnie uwydatnił 
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 GUS, „Roczne mierniki gospodarcze”, lipiec 2012 r.; Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, „Analiza 

sytuacji gospodarczej Polski w I kwartale 2012 r.”, czerwiec 2012 r. 
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niedociągnięcia nadzoru finansowego w wielu krajach, jednocześnie potwierdził słuszność polskich regulacji. 

Wszystko wskazuje na to, że w 2012 r. Polska znajdzie się w grupie państw członkowskich, które będą 

przodować w tempie wzrostu gospodarczego.
14

 

 

Tabela 14 Wybrane wskaźniki makroekonomiczne Polski w latach 2006-2011 oraz prognozy na lata 

2012-2013 (w %) 

 Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012P 2013P 

Produkt krajowy brutto 6,2% 6,8% 5,1% 1,6% 3,9% 4,3% 3,0% 3,2% 

Inflacja 1,0% 2,5% 4,2% 3,5% 2,6% 4,3% 3,8% 2,6% 

Stopa bezrobocia 14,8% 11,2% 9,5% 12,1% 12,4% 12,5% 13,1% 12,0% 

Wynagrodzenie realne 
brutto 

4,0% 5,5% 5,9% 2,0% 1,5% 1,4% 2,6% 2,3% 

P – prognoza, 

Źródło: GUS, „Roczne mierniki gospodarcze”, lipiec 2012 r.; IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 74”, maj 

2012 r. 

 

Produkt Krajowy Brutto 

Zgodnie z szacowanymi danymi Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową produkt krajowy brutto w Polsce 

w pierwszym kwartale 2012 r. był wyższy o 3,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Pomimo, iż nastąpiło obniżenie tempa wzrostu PKB do poziomu najniższego od siedmiu kwartałów to dynamika 

wzrostu gospodarczego Polski wciąż pozostaje jedną z najwyższych w Europie.
15

 Głównym czynnikiem wzrostu 

gospodarczego zarówno w I kwartale 2012 r., jak i w 2011 r., był popyt krajowy, którego tempo wzrostu według 

danych IBnGR w I kwartale 2012 r. wyniosło 3,1%. Wzrost popytu krajowego jest wynikiem utrzymującego się 

od II kwartału 2010 r. intensywnego procesu odbudowy potencjału inwestycyjnego oraz wzrostu spożycia. 

Tempo wzrostu spożycia ogółem wyniosło w I kwartale 2012 r. 2,5%, a tempo wzrostu jej głównej składowej - 

spożycia indywidualnego, czyli wydatków konsumpcyjnych ludności, wyniosło 3,0%. Nieco niższa niż przed 

rokiem dynamika spożycia indywidualnego wynikała przede wszystkim ze wzrostu cen żywności oraz 

utrzymania mieszkania, a także wolniejszego tempa przyrostu realnych wynagrodzeń gospodarstw domowych.  

Z kolei tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, czyli inwestycji, w I kwartale 2012 r. wynosiło 7,8%, 

czyli o 3,2 pkt proc. mniej niż w czwartym kwartale 2011 r. Należy dodać, iż dynamika nakładów brutto 

na środki trwałe w I kwartale ma tradycyjnie najmniejsze znaczenie dla rocznej dynamiki nakładów 

inwestycyjnych, gdyż w tym okresie realizowana jest najmniejsza część wydatków. Zgodnie z danymi 

zaprezentowanymi przez Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki w I kwartale 2012 r. w Polsce 

utrzymało się silne ożywienie obrotów handlowych z zagranicą. Szybszy wzrost eksportu niż importu przyczynił 

się do wzrostu PKB o ok. 0,7 pkt proc.
16

 

 

W  I kwartale 2012 r. najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki po raz kolejny było budownictwo. Instytut 

Badań nad Gospodarką Rynkową oszacował tempo wzrostu wartości dodanej tej części gospodarki na 9,2%, 

a produkcji sprzedanej budownictwa na 15,3%. Z kolei wartość dodana w przemyśle w I kwartale 2012 r. została 

oszacowana przez IBnGR na 6,5%, a produkcji sprzedanej przemysłu na 4,9% - największy wzrost produkcji 

                                                                 
14

 GUS, „Roczne mierniki gospodarcze”, lipiec 2012 r. 
15

 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 74”, maj 2012 r. 
16

 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 74”, maj 2012 r.; Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa 

Gospodarki, „Analiza sytuacji gospodarczej Polski w I kwartale 2012 r.”, czerwiec 2012 r. 
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sprzedanej dotyczył przetwórstwa (o 5,4%). Natomiast kwartalne tempo wzrostu wartości dodanej w usługach 

rynkowych wyniosło 3,5%, kształtując się na poziomie wyższym od odnotowanego w całym 2011 r.
17

 

 

Wykres 3 Dynamika wzrostu Produktu Krajowego Brutto w Polsce w latach 1996-2011 oraz 

prognozy na lata 2012 – 2013 (w %) 

 
P – prognoza, 

Źródło: GUS, „Roczne mierniki gospodarcze”, lipiec 2012 r.; IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 75”, maj 

2012 r. 

 

Według prognoz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, w 2012 r. dynamika PKB w Polsce wyniesie 

ok. 3,0%. Tempo wzrostu gospodarczego Polski ulegnie więc znacznemu spowolnieniu (o ok. 1,3 pkt proc. 

w porównaniu do 2011 r.), jednakże Polska pozostanie jednym z najszybciej rosnących krajów członkowskich 

na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Mimo utrzymującego się na wysokim poziomie przyrostu 

inwestycji, nie będą one w stanie zrekompensować niższej konsumpcji, co w konsekwencji spowoduje powolny 

spadek kwartalnych wyników PKB od 3,8% w pierwszym kwartale 2012 r. do 2,4% w ostatnim kwartale 2012 r. 

Z kolei w 2013 r., zgodnie z prognozami IBnGR, nastąpi poprawa i wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 

ok. 3,2%.
18

  

 

W 2012 r. sektorowy wzorzec wzrostu będzie przypominał ten z 2011 r. Ponownie najszybciej rozwijającą się 

gałęzią gospodarki będzie budownictwo, gdzie wartość dodana zwiększy się o 7,9%. Wzrostem charakteryzować 

się będą również przemysł (5,6%) i usługi rynkowe (2,7%). Należy zaznaczyć, iż pomimo najszybszego wzrostu 

budownictwa, to prognozy dla tego sektora zostały obniżone, a przewidywany wzrost jest wyraźnie niższy od 

zwyżki zanotowanej w 2011 r. Obniżenie prognozy wynika z coraz większych problemów finansowych firm, 

które działają w segmencie budownictwa drogowego, co stwarza ryzyko dla realizacji inwestycji 

w zaplanowanym czasie oraz zakresie.
19

 

 

Prognozowane tempo wzrostu popytu krajowego w 2012 r. ma wynieść 3,0%, czyli o ok. 0,7 pkt proc. mniej niż 

w 2011 r., czego głównym powodem będzie znaczny spadek popytu inwestycyjnego – dynamika wzrostu 

                                                                 
17

 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 74”, maj 2012 r.; Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa 

Gospodarki, „Analiza sytuacji gospodarczej Polski w I kwartale 2012 r.”, czerwiec 2012 r. 

 
18

 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 74”, maj 2012 r.; Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa 

Gospodarki, „Analiza sytuacji gospodarczej Polski w I kwartale 2012 r.”, czerwiec 2012 r. 
19

 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 74”, maj 2012 r.; Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa 

Gospodarki, „Analiza sytuacji gospodarczej Polski w I kwartale 2012 r.”, czerwiec 2012 r. 
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nakładów brutto na środki trwałe wyniesie w 2012 r. 5,4% wobec 8,3% w 2011 r. Natomiast spożycie 

indywidualne w 2012 r. utrzyma się na poziomie z 2011 r. W 2013 r. popyt krajowy przyśpieszy i wzrośnie o ok. 

3,6%, co będzie wynikało przede wszystkim ze wzrostu popytu inwestycyjnego, który wyniesie 7,5%.
20

 

 

Inflacja 

Zgodnie z danym przedstawionymi przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wzrost cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w czwartym kwartale 2012 r. w Polsce wyniósł 4,1%, czyli o 0,2 pkt proc. mniej niż w 2011 r. 

Wskaźnik ten, pomimo spadku, przekroczył dopuszczalny poziom wahań dla inflacji, wyznaczony przez NBP, 

o 0,6 punktu procentowego. Największym wzrostem cen w I kwartale 2012 r. cechowały się: paliwo 

do prywatnych środków transportu (o 15,6%), nośniki energii wykorzystywane w użytkowaniu mieszkań 

(o 6,0%), a także ceny mieszkań (o 5,4%).
21

 

 

Wykres 4 Stopa inflacji w Polsce w okresie styczeń 2000 r. – maj 2012 r. (w %) 

 
Źródło: GUS, "Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne", czerwiec 2012 r. 

 

W ocenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w 2012 r. inflacja pomimo, iż w porównaniu do 2011 r. 

spadnie, to wciąż pozostanie poważnym problemem polskiej gospodarki. W pierwszej połowie 2012 r. według 

danych IBnGR inflacja, będzie utrzymywać się na poziomie powyżej 4%, a w drugiej połowie roku spadnie, 

kształtując się w IV kwartale na poziomie 3,3%. W całym 2012 r. inflacja wyniesie 3,8%. W 2013 r. tempo 

wzrostu cen i usług konsumpcyjnych będzie dalej spowalniać – prognozowany średni poziom inflacji w 2013 r. 

wynosi 2,6%. Prognoza inflacji obarczona jest jednak dużym ryzykiem, co wynika z niepewnej sytuacji na 

rynkach finansowych oraz zagrożeniem okresowych deprecjacji złotego. Czynnikiem sprzyjającym wysokiej 

inflacji w najbliższej przyszłości będą wysokie ceny paliw oraz wzrost cen artykułów spożywczych.
22

 

 

Stopa bezrobocia 

Według danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową sytuacja na polskim rynku pracy w 2011 r. była 

niekorzystna. Podobnie kształtują się perspektywy jej zmian w roku następnym. Na koniec I kwartału 2012 r. 

stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 13,3% i była wyższa o 0,8 pkt. proc. od stopy bezrobocia z grudnia 

                                                                 
20

 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 74”, maj 2012 r.; Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa 

Gospodarki, „Analiza sytuacji gospodarczej Polski w I kwartale 2012 r.”, czerwiec 2012 r. 
21

 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 73”, 1 lutego 2012 r. 
22

 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 74”, maj 2012 r. 
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2011 r. Wzrost stopy bezrobocia w porównaniu z końcem 2011 r., wynikał w głównej mierze z efektu 

sezonowości. W następnych miesiącach 2012 r. stopa bezrobocia rejestrowanego spadła i osiągnęła 

odpowiednio poziom 12,9% w kwietniu oraz 12,6% w maju 2012 r.
23

 

 

Wykres 5 Stopa bezrobocia w Polsce w okresie styczeń 2000 r. – maj 2012 r. (w %) 

 
Źródło: GUS, "Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne", czerwiec 2012 r. 

 

W latach 2012 – 2013 sytuacja na rynku pracy może stanowić poważny problem dla polskiej gospodarki. 

Zgodnie z prognozami IBnGR na koniec grudnia 2012 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wzrośnie do 13,1%, 

a więc znacznie powyżej poziomu z grudnia 2011 r. Przyczyną pogarszania się sytuacji na rynku pracy będzie 

w głównej mierze wolniejszy wzrost gospodarczy, pesymistyczne nastroje wśród przedsiębiorców oraz malejąca 

skłonność do inwestycji, w tym inwestycji w tworzenie nowych miejsc pracy. Natomiast w 2013 r., według 

prognoz IBnGR, sytuacja na rynku pracy zacznie się poprawiać, co wynikać będzie ze wzrostu nakładów 

inwestycyjnych, a stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 r. wyniesie 12,0%.
24

  

 

Wynagrodzenie realne i nominalne brutto 

W pierwszym kwartale 2012 r. tempo wzrostu przeciętnego realnego wynagrodzenia brutto uległo zwiększeniu 

i w okresie styczeń-marzec wynosiło ono 1,2% r/r, co oznacza wyraźny wzrost w stosunku do tempa 

obserwowanego w 2011 r. Natomiast w okresie drugiego kwartału 2012 r. tempo wzrostu wynagrodzenia 

brutto w porównaniu z poprzednim kwartałem wyraźnie spadło i szacowane jest na 0,7%.
25

 W okresie 

pierwszego półrocza 2012 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto wahało się w zakresie od  

3 568,32 zł w lutym tego roku do 3 770,66 zł osiągniętym w marcu 2012 r.
26

 

 

                                                                 
23 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 74”, maj 2012 r. 
24

 GUS, „Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”, czerwiec 2012 r. 
25

 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 75”, sierpień 2012 r. 
26

 GUS, „Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”, czerwiec 2012 r. 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

2
0

0
0

.0
1 

2
0

0
0

.0
6 

2
0

0
0

.1
1 

2
0

0
1

.0
4 

2
0

0
1

.0
9 

2
0

0
2

.0
2 

2
0

0
2

.0
7 

2
0

0
2

.1
2 

2
0

0
3

.0
5 

2
0

0
3

.1
0 

2
0

0
4

.0
3 

2
0

0
4

.0
8 

2
0

0
5

.0
1 

2
0

0
5

.0
6 

2
0

0
5

.1
1 

2
0

0
6

.0
4 

2
0

0
6

.0
9 

2
0

0
7

.0
2 

2
0

0
7

.0
7 

2
0

0
7

.1
2 

2
0

0
8

.0
5 

2
0

0
8

.1
0 

2
0

0
9

.0
3 

2
0

0
9

.0
8 

2
0

1
0

.0
1 

2
0

1
0

.0
6 

2
0

1
0

.1
1 

2
0

1
1

.0
4 

2
0

1
1

.0
9 

2
0

1
2

.0
2 



 

DOKUMENT INFORMACYJNY AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. Strona | 85  
 
 

Wykres 6 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w  sektorze przedsiębiorstw 

w Polsce w okresie od początku stycznia 2005 r. do końca lipca 2012 r. (w zł) 

 
Źródło: GUS, "Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”, wrzesień 2012 r. 

 

Według prognoz IBnGR w 2012 r. wzrost wynagrodzenia realnego brutto będzie wolniejszy niż w roku 

poprzednim i wyniesie 1,0% r/r. Natomiast w 2013 r. można oczekiwać wyraźnego wzrostu do 1,8% r/r.
27

 

 

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

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym za 2011 r. poprzednik prawny Emitenta dokonał nakładów 

inwestycyjnych, które w całości obejmowały wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe na poziomie 

206,5 tys. zł, w tym: wydatki na urządzenia techniczne (tj. głównie zakup sprzętu komputerowego) o wartości 

110,4 tys. zł oraz środki transportu (tj. zwiększenie wartości środków transportu – samochodów poprzez 

ulepszenie oraz aktualizację ich wartości) o wartości 96,1 tys. zł. 

 

4.14 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 
układowym lub likwidacyjnym 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest podmiotem postępowania 

upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego. 

 

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

 

W stosunku do Emitenta nie toczyły się i nie toczą się postępowania ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne. 

Ponadto Emitentowi nie są znane żadne przesłanki pozwalające stwierdzić, iż w najbliższej przyszłości Spółka 

może stać się podmiotem postępowań przed organami rządowymi. 
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 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 75”, sierpień 2012 r. 
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4.16 Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, 
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami 
w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą 
wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w 
niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent prowadzi dwa postępowania sądowe 

z dłużnikami na ogólną kwotę należności w wysokości ok. 22 tys. zł. Spółka zgłosiła wierzytelności 

w postępowaniach upadłościowych tych podmiotów. 

 

Poza wyżej wskazanymi Emitent nie jest i nie  był w ciągu ostatnich 12 miesięcy podmiotem postępowań przed 

organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych. Ponadto Emitent, według swojej najlepszej 

wiedzy, nie uważa aby stał się podmiotem tych postępowań w najbliższej przyszłości. 

 

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

 

Zobowiązania wynikające z umów kredytowych  

W dniu 9 marca 2012 r. pomiędzy Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. zawarta została umowa o kredyt 

w rachunku bieżącym w wysokości do 200.000,00 zł na okres do dnia 8 marca 2013 r. Oprocentowanie kredytu 

zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M + marża. Bank udzielił kredytu na finansowanie bieżącej działalności 

gospodarczej Spółki. Wraz z zawarciem niniejszej umowy, Emitent złożył oświadczenie kredytobiorcy 

o poddaniu się egzekucji bankowej. Emitent na dzień 30 czerwca 2012 r. posiadał zobowiązanie 

krótkoterminowe z tytułu niniejszej umowy kredytowej w kwocie 199.176,48 zł. 

 

W dniu 20 października 2010 r. pomiędzy poprzednikiem prawnym Emitenta a Bankiem Zachodnim WBK S.A. 

zawarta została umowa o kredyt obrotowy w wysokości 100.000 zł, którego termin spłaty został ustalony do 

dnia 19 października 2015 r. Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + marża. Bank udzielił kredytu na 

prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej oraz sfinansowanie nakładów na odtworzenie lub zwiększenie 

majątku trwałego Emitenta. Wraz z zawarciem niniejszej umowy, poprzednik prawny Emitenta złożył 

oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji bankowej, a także celem zabezpieczenia roszczeń banku 

dokonano wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, oraz udzielono pełnomocnictwa do 

prowadzenia rachunku bankowego. Emitent na dzień 30 czerwca 2012 r. posiadał zobowiązanie 

długoterminowe z tytułu niniejszej umowy kredytowej w kwocie 66.680,00 zł. 

 

W dniu 2 marca 2009 r. pomiędzy poprzednikiem prawnym Emitenta a Getin Bankiem S.A. zawarta została 

umowa kredytowa na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wysokości 67.567,35 zł, którego termin 

spłaty został ustalony do dnia 5 marca 2014 r. Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 12,90% w stosunku 

rocznym. Wraz z zawarciem niniejszej umowy, poprzednik prawny Emitenta złożył oświadczenie kredytobiorcy 

o poddaniu się egzekucji bankowej. Emitent na dzień 30 czerwca 2012 r. posiadał zobowiązanie 

długoterminowe z tytułu niniejszej umowy kredytowej w kwocie 32.212,11 zł, przy czym w miesiącu lipcu 

2012 r. kredyt został spłacony w całości. 

 

W dniu 2 marca 2009 r. pomiędzy poprzednikiem prawnym Emitenta a Getin Bankiem S.A. zawarta została 

umowa kredytowa na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wysokości 70.836,73 zł, którego termin 

spłaty został ustalony do dnia 5 marca 2014 r. Oprocentowanie kredytu jest stałe i wynosi 12,90% w stosunku 

rocznym. Wraz z zawarciem niniejszej umowy, poprzednik prawny Emitenta złożył oświadczenie kredytobiorcy 
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o poddaniu się egzekucji bankowej. Emitent na dzień 30 czerwca 2012 r. posiadał zobowiązanie 

długoterminowe z tytułu niniejszej umowy kredytowej w kwocie 34.105,47 zł. 

 

Zobowiązania wynikające z umowy pożyczki 

W dniu 31 maja 2010 r. pomiędzy poprzednikiem prawnym Emitenta a Panem Szymonem Gawryszczakiem, 

Prezesem Zarządu Spółki zawarta została umowa pożyczki, zmieniona aneksem z dnia 30 maja 2011 r. w kwocie 

do 200.000,00 zł wypłacana w 12 transzach. Pożyczka została udzielona na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie 6,00% w stosunku rocznym (dla transz od 1 do 8) oraz 

na poziomie 17,00% w stosunku rocznym (dla transz od 9 do 11), a z kolei oprocentowanie ostatniej transzy 

zostanie ustalone aneksem. Emitent na dzień 30 czerwca 2012 r. posiadał zobowiązanie krótkoterminowe 

z tytułu niniejszej umowy pożyczki w kwocie 143.388,85 zł. 

 

Zobowiązania wynikające z umowy leasingu 

W dniu 6 grudnia 2011 r. pomiędzy poprzednikiem prawnym Emitenta, Prime Car Management S.A. a KLNS 

sp. z o.o. zawarta została umowa cesji praw oraz o przejęcie długu, na podstawie której Agencja Rozwoju 

Innowacji sp. z o.o., przejęła prawa wynikające z wcześniej zawartej umowy leasingu operacyjnego, której 

przedmiotem jest samochód osobowy oraz zobowiązania wynikające z tej umowy. Umowa leasingowa 

obowiązuje do dnia 27 czerwca 2013 r. Zabezpieczenie roszczeń z przedmiotowej umowy leasingu 

operacyjnego stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Emitent na dzień 30 czerwca 2012 

r. posiadał zobowiązanie długoterminowe z tytułu niniejszej umowy leasingu operacyjnego w kwocie 

15.525,27 zł. 

 

Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych innych zobowiązań, które mogłyby istotnie 

wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. 

 

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

 

W dniu 7 czerwca 2011 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników poprzednika prawnego Emitenta podjęło 

uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 230.000,00 zł do kwoty 332.000,00 zł 

poprzez ustanowienie 204 nowych udziałów o wartości nominalnej równej 500,00 zł każdy. 

 

W dniu 15 listopada 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników poprzednika prawnego Emitenta podjęło 

uchwałę nr 1 w sprawie przekształcenia jego formy prawnej w spółkę akcyjną (akt notarialny sporządzony 

w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 61, przed notariuszem Gerardem Boraczewskim, 

Repertorium A  nr  7000/2011). 

 

W dniu 28 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego zostało zarejestrowane przekształcenie 

Spółki w spółkę akcyjną, przy czym w dniu 13 stycznia 2012 r. nastąpiło sprostowanie wpisu przez sąd w wyniku 

oczywistej pomyłki pisarskiej sądu w adresie Emitenta. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. została wpisana do 

rejestru pod numerem KRS 0000406260. 

 

W opinii Emitenta nie nastąpiły żadne inne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki 

z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie 

Informacyjnym. 
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4.19 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej 
i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla 
ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych 

 

W dniu 12 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego do kwoty nie większej niż 528.444,40 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii 

B i C w łącznej ilości nie większej niż 1.490.000 akcji oraz w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się 

o wprowadzenie akcji Spółki serii B i C oraz praw do akcji serii B i C do Alternatywnego Systemu Obrotu na 

rynku NewConnect prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(Repertorium A nr 3799/2012). 

 

W dniach 21 sierpnia – 3 września 2012 r. Emitent przeprowadził ofertę prywatną akcji serii B, która stanowiła 

opcję preferencyjnej inwestycji Autoryzowanego Doradcy w instrumenty finansowe Spółki, na mocy 

dokonanych uzgodnień Emitenta z Autoryzowanym Doradcą. W ramach oferty objętych zostało 350.000 akcji 

serii B po cenie emisyjnej 0,10 zł za akcję, co dało łączne wpływy brutto z emisji na poziomie 35.000,00 zł. 

 

W dniach 24 lipca – 12 września 2012 r. Emitent przeprowadził ofertę prywatną akcji serii C, celem pozyskania 

środków na dalszy rozwój Spółki. W ramach oferty objętych zostało 1.027.000 akcji serii C po cenie emisyjnej 

0,50 zł za akcję, co dało łączne wpływy brutto z emisji na poziomie 513.500,00 zł. 

 

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

 

4.20.1 Zarząd Emitenta 

 

Tabela 15 Zarząd Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Szymon Gawryszczak Prezes Zarządu 28.12.2011 27.12.2014 

Tomasz Kurek Członek Zarządu 27.06.2012 27.12.2014 

Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 1 Statutu Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A składa się od 

jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 

 

Zgodnie z art. 369 § 4 KSH mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 

Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat członka Zarządu wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania 

członka Zarządu ze składu Zarządu. 

 

Członkowie Zarządu Emitenta, w tym Prezes Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, która 

ustala również liczbę członków Zarządu na każdą kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu Emitenta, który 

został powołany przez założycieli  spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Rada Nadzorcza może odwołać członka 

Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych 

członków Zarządu lub cały Zarząd. 
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Pierwszy Zarząd Emitenta został powołany przez założycieli spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. (wspólników 

poprzednika prawnego Emitenta). 

 

Aktualnie działający Zarząd Emitenta to Zarząd pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 28 grudnia 

2011 r. (tj. z dniem rejestracji przekształcenia formy prawnej Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym) i zakończy 

się z dniem 27 grudnia 2014 r. 

 

Ponieważ członków Zarządu Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do składu 

Zarządu nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, 

działającego w ramach danej kadencji. 

 

Z dniem 27 czerwca 2012 r. po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 20 czerwca 2012 r., Rada Nadzorcza 

Emitenta na podstawie uchwały nr 03/06/2012 powołała na stanowisko Członka Zarządu Agencji Rozwoju 

Innowacji S.A. Pana Tomasza Kurka. 

W dniu 29 czerwca 2012 r. Pan Piotr Mikołajuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu 

Emitenta ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2012 r., a następnie z dniem 17 lipca 2012 r. korzystając z osobistego 

uprawnienia wskazanego w § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki powołał siebie na stanowisko Członka Rady 

Nadzorczej Agencji Rozwoju Innowacji S.A. 

 

Aktualny Zarząd Emitenta jest dwuosobowy, a w jego skład wchodzą następujące osoby: 

– Pan Szymon Gawryszczak – Prezes Zarządu, 

– Pan Tomasz Kurek – Członek Zarządu. 

 

 Pan Szymon Gawryszczak– Prezes Zarządu 

Pan Szymon Gawryszczak w 1999 r. zdobył tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej im. O. Langego 

we Wrocławiu, gdzie również w 2007 r. ukończył studia podyplomowe „Skuteczny menadżer nowoczesnej 

firmy”. Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami doradczo-szkoleniowymi, rozliczania projektów oraz 

elastycznych form zatrudnienia. Dyrektor wielu projektów o budżecie na łączną kwotę ponad 8 milionów 

złotych.  

 

Przebieg kariery zawodowej Pana Szymona Gawryszczaka jest następujący: 

28.12.2011 – obecnie   Agencja Rozwoju Innowacji S.A.– Prezes Zarządu 

23.06.2008 – 27.12.2011  Agencja Rozwoju Innowacji sp. z o.o. –  Prezes Zarządu 

23.03.2008 – 22.06.2008  Agencja Rozwoju Innowacji sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 

01.06.2008 – 31.05.2010  Ośrodek Szkoleń I Doradztwa Mediator – Kierownik Projektu realizowanego 

w ramach POKL 

01.10.2003 – 31.12.2007  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie – Dyrektor 

16.11.2004 – 22.02.2008  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie – Dyrektor 

Projektu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 

01.06.2005 – 22.02.2008  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie – Dyrektor 

Projektu; realizacja dwóch projektów finansowanych z EFS 

22.10.2004 – 31.08.2005  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie – Dyrektor 

Projektu „Twoja droga do kariery” 

01.10.2004 – 30.11.2004 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie – 

Koordynator Projektu finansowanego przez MSZ 

01.11.2003 – 31.12.2003 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie – Regionalny 

Koordynator Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich  
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01.04.2003 – 30.09.2003 Wirpsza Plast Maxi Media – Specjalista ds. Handlu Zagranicznego 

14.02.2000 – 31.08.2002 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – Specjalista w Departamencie ds. 

Zarządzania Projektami Unii Europejskiej 

01.02.1999 – 02.07.1999 Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – Referent ds. Zarządzania 

i Finansowania Przedsięwzięć Strategicznych w Wydziale Budżetu 

 

 Pan Tomasz Kurek – Członek Zarządu 

Pan Tomasz Kurek w 2004 r. uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Studiów 

Międzynarodowych na kierunku stosunki międzynarodowe. Ponadto, w 2007 r. ukończył również studia 

podyplomowe „Zarządzanie projektami” na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2004 -2008 

uczestnik studium doktoranckiego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ze 

szczególnych osiągnięć warto wskazać, iż Pan Tomasz został stypendystą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

za szczególne osiągnięcia w nauce i za działalność w organizacjach studenckich. 

 

Przebieg kariery zawodowej Pana Tomasza Kurka jest następujący: 

27.06.2012 – obecnie Agencja Rozwoju Innowacji S.A. – Członek Zarządu 

01.04.2009 – obecnie  Agencja Rozwoju Innowacji sp. z o.o. (obecnie S.A.) – Dyrektor 

Departamentu Inwestycji  

01.12.2004 – 31.03.2009 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie – Zastępca 

Dyrektora, Zastępca Dyrektora Projektu „Rodzic – Pracownik – rozwój 

zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego” oraz Koordynator 

Partnerstwa Krajowego Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 

01.08.2004 – 30.06.2005 Spółdzielczy Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. - Konsultant 

01.06.2003 – 31.07.2004   Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Konsultant Biura Doradztwa 

Europejskiego 

01.07.2003 – 31.07.2003  Praktyka studencka w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Mińsku 

01.02.2003 – 28.02.2003  Praktyka studencka w Fundacji Kolegium Europy Wschodniej 

 

4.20.2 Rada Nadzorcza Emitenta 

 

Tabela 16 Rada Nadzorcza Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Artur Nejmark Przewodniczący Rady Nadzorczej 28.12.2011 27.12.2014 

Paweł Dubaniewicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 28.12.2011 27.12.2014 

Piotr Mikołajuk Członek Rady Nadzorczej 17.07.2012 27.12.2014 

Krzysztof Nawotka Członek Rady Nadzorczej 28.06.2012 27.12.2014 

Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z § 16 ust. 1 oraz ust. 8 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków, 

w tym z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 

 

Zgodnie z art. 369 § 4 KSH, w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 

obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 KSH w związku z art. 386 § 2 
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KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady 

Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Statut Emitenta przewiduje następujące 

uprawnienia (§ 16 ust. 3 lit. a – b Statutu): 

 „a)  Akcjonariusz Szymon Daniel Gawryszczak, jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 1.500.000 (jeden milion 

 pięćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych Serii A,  będzie powoływać i odwoływać dwóch członków Rady 

 Nadzorczej, 

b) Akcjonariusz Piotr Mikołajuk, jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt 

tysięcy) akcji uprzywilejowanych Serii A, będzie powoływać i odwoływać jednego członka Rady 

Nadzorczej”. 

  

Pierwsza Rada Nadzorcza Emitenta składa się z trzech członków i została powołana przez założycieli spółki 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A. (wspólników poprzednika prawnego Emitenta). 

 

Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji. Rozpoczęła się ona 

z dniem 28 grudnia 2011 r. (tj. z dniem rejestracji przekształcenia formy prawnej Spółki w spółkę akcyjną) 

i zakończy się z dniem 27 grudnia 2014 r.  

 

Ponieważ członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania 

do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich 

członków Rady Nadzorczej, działającej w ramach danej kadencji. 

 

W dniu 15 marca 2012 r. Pan Piotr Mikołajuk, na podstawie osobistego uprawnienia wskazanego w § 16 ust. 3 

lit. b Statutu Spółki, powołał na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Pawłowskiego.  

W dniu 30 marca 2012 r. Pani Agnieszka Mikołajuk złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Emitenta. 

W dniu 28 czerwca 2012 r. Pan Szymon Gawryszczak (Prezes Zarządu Spółki, akcjonariusz), na podstawie 

osobistego uprawnienia wskazanego w § 16 ust. 3 lit. a Statutu Spółki, powołał na stanowisko Członka Rady 

Nadzorczej Pana Krzysztofa Nawotkę. 

W dniu 17 lipca 2012 r. Pan Piotr Mikołajuk (Członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz), na podstawie osobistego 

uprawnienia wskazanego w § 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, odwołał Pana Ryszarda Pawłowskiego z funkcji 

Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie w tym samym dniu korzystając z w/w uprawnienia osobistego 

powołał siebie na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. 

 

Aktualna Rada Nadzorcza jest czteroosobowa, a w jej skład wchodzą następujące osoby: 

– Pan Artur Nejmark  – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

– Pan Paweł Dubaniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

– Pan Piotr Mikołajuk  – Członek Rady Nadzorczej, 

– Pan prof. Krzysztof Nawotka – Członek Rady Nadzorczej. 

 

 Pan Artur Nejmark – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Studia Executive MBA na kierunku Zarządzanie 

Przedsiębiorstwem, a wcześniej również zdobył tytuł magistra prawa na kierunku Prawo na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując we Wrocławskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego, gdzie był Dyrektorem ds. Projektów, następnie w Siemens sp. z o.o., gdzie 

w przeciągu siedmiu lat kariery zajmował następujące stanowiska: Kierownik Działu „Business Development”, 
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Dyrektor Działu „Business Development and Strategy”, Dyrektor Pionu „Business Management”, Dyrektor 

Pionu „Energy”/”Medical Solutions”, Dyrektor Dywizji ”Energy Engineering Center”, Szef Regionu Południowy 

Zachód oraz Dyrektor Branży ”Energy Engineering Center”. Obecnie jest udziałowcem i Prezesem Zarządu KLNS 

sp. z o.o., a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 

 

 Pan Paweł Dubaniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Absolwent wyższych studiów ekonomicznych, MBA Executive. W zakresie przebiegu kariery zawodowej od 

2004 r. jest Prezesem Zarządu w spółce FF Fracht sp. z o.o., a od 2009 r. jest Prezesem Zarządu Fracht 

Deutschland GmbH. Oprócz wymienionych stanowisk jest także udziałowcem KLNS sp. z o.o. i Sprzedajemy.pl 

sp. z o.o. oraz od listopada 2011 r. Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Agencja Rozwoju Innowacji 

S.A.  

 

 Pan Piotr Mikołajuk – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Piotr Mikołajuk w 1994 r. ukończył z tytułem magister inżynier Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we 

Wrocławiu na wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa 

Bankowego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz The Helsinki School of Economics na kierunku Executive 

Master Business of Administration. W 2007 r. Pan Piotr Mikołajuk ukończył również Studia Podyplomowe 

„Zarządzanie Sprzedażą” na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Uczestnik kilkunastu szkoleń z zakresu 

bankowości, finansów, zawierania transakcji na rynku pieniężnym, autor kilkudziesięciu wniosków o dotację, 

biznesplanów i studiów wykonalności dla przedsiębiorców polskich jak i zagranicznych oraz jednostek 

samorządowych. 

 

 Pan prof. Krzysztof Nawotka – Członek Rady Nadzorczej 

Od 2005 r. posiada tytuł profesora zwyczajnego  z zakresu nauk humanistycznych. Wcześniej w 1999 r. uzyskał 

stopień naukowy doktora habilitowanego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 

1986-1987 jako stypendysta fundacji Sorsa odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Oksfordzkim, a w latach 

1987-1991 na Uniwersytecie Stanu Ohio w Columbus. Ponadto w okresie  lat 1994-2002 zasiadał w Radzie 

Miejskiej Wrocławia. Na Uniwersytecie Wrocławskim pełnił wiele istotnych funkcji organizacyjnych. W latach 

2002-2005 był wicedyrektorem Instytutu Historycznego. a następnie od 2005 do 2008 roku sprawował funkcję 

prorektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. 
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4.21 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 

4.21.1 Struktura własnościowa przed emisją akcji serii B i C 

 

Tabela 17 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale 

zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu przed ofertą prywatną akcji serii B i C 

Akcjonariusz 
Seria 
akcji 

Liczba akcji Liczba głosów* 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów 

Szymon Gawryszczak A 2.285.810 4.571.620 60,24% 60,24% 

Piotr Mikołajuk A 1.142.905 2.285.810 30,12% 30,12% 

Piotr Krawiec A 194.294 388.588 5,12% 5,12% 

Pozostali A 171.435 342.870 4,52% 4,52% 

Suma A 3.794.444 7.588.888 100,00% 100,00% 

* Akcje imienne serii A Emitenta są uprzywilejowane w ten sposób, iż każda akcja serii A daje prawo do wykonania dwóch 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Źródło: Emitent 

 

Wykres 7 Struktura własnościowa Emitenta przed ofertą prywatną akcji serii B i C (udział w kapitale 

zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu) 

 
Źródło: Emitent 
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4.21.2 Struktura własnościowa po emisji akcji serii B i C 

 

Tabela 18 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale 

zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu po ofercie prywatnej akcji serii B i C 

Akcjonariusz 
Seria 
akcji 

Liczba akcji Liczba głosów* 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów 

Szymon Gawryszczak A 2.285.810 4.571.620 44,20% 50,99% 

Piotr Mikołajuk A 1.142.905 2.285.810 22,10% 25,50% 

Certus Capital sp. z o.o. - 
Inwestycje - sp. k. 

B 314.000 314.000 6,07% 3,50% 

Pozostali** A, B, C 1.428.729 1.794.458 27,63% 20,01% 

Suma A, B, C 5.171.444 8.965.888 100,00% 100,00% 

* Akcje imienne serii A Emitenta są uprzywilejowane w ten sposób, iż każda akcja serii A daje prawo do wykonania dwóch 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 

Regulaminu ASO 

Źródło: Emitent 

 

Wykres 8 Struktura własnościowa po uwzględnieniu oferty prywatnej akcji serii B i C (udział 

w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu) 

  
* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu 

ASO 

Źródło: Emitent 

 

4.21.3 Umowy czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up 

 

Akcje serii A są akcjami imiennymi, w związku z czym nie mogą być wprowadzone do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect. 

 

Akcjonariusze serii A złożyli zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności posiadanych przez nich 

akcji serii A. Na mocy wspomnianych umów czasowego wyłączenia zbywalności akcji, osoby te zobowiązały się, 
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iż od dnia złożenia zobowiązania do upływu 18 miesięcy licząc od dnia pierwszego notowania instrumentów 

finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), nie dłużej jednak niż do dnia 

wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie 

obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie zobowiążą się do 

dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotowym zobowiązaniem akcji, w żaden 

sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Zarząd Autoryzowanego Doradcy. 

Nie będzie stanowić złamania zapisów niniejszego zobowiązania zbycie lub przeniesienie własności akcji serii A 

w formie umowy cywilnoprawnej, lub zobowiązanie się do dokonania takich czynności, na rzecz jakiejkolwiek 

osoby, jeżeli druga strona czynności określonej powyżej zobowiąże się do przestrzegania warunków niniejszego 

zobowiązania. W takim przypadku strony niniejszego zobowiązania zawrą z nabywcą akcji stosowne 

porozumienie. 

 

Akcjonariusze serii B złożyli zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności posiadanych przez nich 

akcji serii B. Na mocy wspomnianych umów czasowego wyłączenia zbywalności akcji, osoby te zobowiązały się, 

iż w okresie od dnia ich złożenia do upływu okresu 6 miesięcy licząc od dnia pierwszego notowania 

instrumentów finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), nie dłużej jednak 

niż do dnia wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., nie obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie 

zobowiążą się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotowym zobowiązaniem 

akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Zarząd Spółki. 

Nie będzie stanowić złamania zapisów niniejszego zobowiązania zbycie lub przeniesienie własności akcji serii B 

w formie transakcji pakietowej, transakcji pozasesyjnej, zlecenia typu cross, umowy cywilnoprawnej, lub 

zobowiązanie się do dokonania takich czynności, na rzecz jakiejkolwiek osoby, jeżeli druga strona czynności 

określonej powyżej zobowiąże się do przestrzegania warunków niniejszego zobowiązania, o czym poinformuje 

pisemnie Zarząd Spółki. 
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5 Sprawozdania finansowe 

 

5.1 Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanych 
sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, 
zbadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 
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5.2 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 
01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 
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5.3 Sprawozdanie Zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A. z działalności w 2011 r. 

 
 
 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 R. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław, Maj 2012r. 
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1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI 

 

a. Informacje podstawowe 

 

i. Dane jednostki 

 
Firma:    Agencja Rozwoju Innowacji S.A. 
Adres korespondencyjny: ul. Ostródzka 38, 54-116 
KRS:    0000406260 
REGON:   020568392 
NIP:    899-261-64-11 
Telefon:   071 354 07 93 
Faks:    071 354 07 93 
Internet:   www.arisa.com.pl  
Email:    biuro@arisa.com.pl  
 
Autoryzowany Doradca: CERTUS CAPITAL Sp. z o.o. 
 

ii. Struktura udziałowa oraz struktura głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki 

 

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA 

Akcjonariusze  Ilość akcji   Udział w kapitale  Udział w głosach 

SZYMON GAWRYSZCZAK 2 285 810 60,24% 60,24% 

PIOTR MIKOŁAJUK 948 612 25,00% 25,00% 

PIOTR KRAWIEC 194 294 5,12% 5,12% 

RYSZARD PAWŁOWSKI 194 293 5,12% 5,12% 

KATARZYNA SAPA - MOŃSKA 114 290 3,01% 3,01% 

TOMASZ KUREK 57 145 1,51% 1,51% 

RAZEM             3 794 444     100,00% 100,0% 

 
 

iii. Zarząd Spółki 

 
Szymon Daniel Gawryszczak – Prezes Zarządu 
Piotr Mikołajuk – Wiceprezes Zarządu 
 

iv. Rada Nadzorcza Spółki 

 
Artur Nejmark – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Paweł Dubaniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Ryszard Pawłowski – Członek Rady Nadzorczej 

http://www.arisa.com.pl/
mailto:biuro@arisa.com.pl
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b. Zakres działalności 

 

i. Usługi w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego 

Firma świadczy usługi doradczo-finansowe związane z pozyskiwaniem kapitału na rozwój 
przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. ARI pozyskuje kapitał bezzwrotny 
(fundusze i dotacje europejskie), udziałowy (inwestor finansowy lub branżowy, fundusz Venture 
Capital, Private Equity, anioły biznesu, rynek główny GPW, rynek alternatywny NewConnect), jak i 
dłużny (rynek obligacji w tym Catalyst, kredyt, leasing, faktoring, etc.). Pomaga w zdobywaniu 
środków finansowych także na realizację nowych pomysłów (start-upów), które zawierają w sobie 
duży potencjał rozwojowy. ARI specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy oraz usługach doradztwa 
gospodarczego. Spółka świadczy również usługi szkoleniowe.  
 
Zakres usług doradczych obejmuje m.in. analizę potrzeb klienta w zakresie źródeł finansowania 
planowanych projektów inwestycyjnych, analizę możliwych źródeł finansowania, przygotowanie 
niezbędnej dokumentacji, w tym wniosków aplikacyjnych z wymaganymi załącznikami, a także 
bieżący monitoring realizacji projektu i prowadzenie niezbędnej dokumentacji w celu rozliczenia 
projektu.  
 
W 2011 roku portfel klientów w zakresie doradztwa unijnego poszerzył się o nowe podmioty, na 
zlecenie których spółka realizowała projekty. Zrealizowanych zostało kilkadziesiąt zleceń na rzecz 
przedsiębiorstw, głównie w zakresie przygotowania i rozliczania projektów dofinansowanych w 
ramach programów unijnych, w tym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 
 

ii. Komercjalizacja wiedzy 

Działalność z zakresu komercjalizacji wiedzy opiera się głównie na doradztwie dla przedsiębiorstw w 
doborze i wdrażaniu odpowiedniej strategii komercjalizacji wiedzy. Nasze usługi obejmują: 
Identyfikację potrzeb technologicznych i innowacyjnych firmy, Audyt technologiczny, budowanie 
strategii rozwoju nowych produktów i usług, budowanie strategii innowacji i komercjalizacji, 
identyfikacja źródeł finansowania projektów badawczych od etapu badań podstawowych po proces 
dyfuzji innowacji, wsparcie doradcze na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, doradztwo prawne 
w zakresie ochrony własności intelektualnej, sprawdzanie czystości i legalności patentów, wycena 
projektów innowacyjnych, zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Oferta jest nowością w 
portfelu usług ARI a z drugiej strony doradztwo ma długofalowy charakter, dlatego też, nie można 
jeszcze mówić o zakończonych projektach. Promocja tematu transferu technologii i komercjalizacji 
wiedzy wśród potencjalnych Klientów ARI SA jest prowadzona w ramach dwóch projektów POKL: 
„DOTWIT- miejsce spotkań biznesu z nauką” jak i „Menedżer ds. komercjalizacji innowacji- nowy 
zawód dla osób 50+” 
 

iii. Doradztwo gospodarcze 

W 2011 roku ARI realizowała doradztwo związane z identyfikowaniem i wdrażaniem innowacji w 
przedsiębiorstwach oraz wspierała przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności 
gospodarczej w oparciu o innowacje. 
Przeprowadzono audyt technologiczny 5 firm, uwzględniający benchmarking oraz analizę potrzeb 
technologicznych przedsiębiorstwa wraz z rekomendacjami dotyczącymi wdrożenia konkretnych 
technologii i możliwych sposobów ich finansowania. 
Przeprowadzono analizy rynku dla kilkunastu projektów biznesowych opartych o innowacje 
produktowe i/lub procesowe. 
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Wykonano kilkanaście audytów dotyczących możliwości realizacji innowacyjnych pomysłów z punktu 
widzenia praw własności intelektualnej osób trzecich, polegających m.in. na weryfikacji dostępnych 
baz zawierających opis chronionych praw na okoliczność zawierania przez nie zastrzeżonych 
patentów, praw autorskich, znaków towarowych oraz innych praw chronionych. 
Prowadzono doradztwo gospodarcze w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
w tym konsultowano i audytowano harmonogramy i budżety projektów inwestycyjnych celem ich 
urealnienia i skrócenia czasów realizacji. 

 

iv. Innowacje w HR 

Spółka posiada wyodrębniony organizacyjnie dział zajmujący się wdrażaniem innowacyjnych 
rozwiązań z zakresu HR. Dotyczy to głównie usług doradczych w zakresie tworzenia i implementacji 
strategii zarządzania różnorodnością, zarządzania wiekiem, strategii CSR. W celu promocji idei 
zarządzania różnorodnością oraz CSR,  ARI realizuje obecnie dwa projekty innowacyjne w ramach 
POKL: „Diversity Index”- wraz z PKPP Lewiatan oraz „CSR- drogą do innowacji”. 
 

v. Szkolenia 

Działalność szkoleniowa prowadzona jest przez spółkę w formule szkoleń otwartych oraz 
zamkniętych przygotowywanych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb Klientów. Głównymi 
odbiorcami szkoleń są przedsiębiorstwa. Obszar tematyczny realizowanych szkoleń komercyjnych 
obejmuje m.in.: 
- szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, 
- szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości, 
- szkolenia z zakresu technik sprzedaży, 
- prawa pracy i zarządzania kadrami, 
- szkolenia z zakresu rozwoju personalnego i przywództwa, 
- szkolenia z zakresu komercjalizacji innowacji 
- i wiele innych. 
 

2. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ 
JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W OKRESIE OBROTOWYM, A TAKŻE PO 
JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

 
W dniu 07 czerwca 2011r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Agencja Rozwoju Innowacji 
Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego o kwotę 102 000,00 PLN, z kwoty 
230 000,00 PLN do kwoty 332 000,00 PLN. Kapitał podniesiony został w wyniku ustanowienia 204 
nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy i opłacone zostały w całości gotówką. 
Nowe udziały objęte zostały przez dotychczasowych wspólników oraz trzech nowych wspólników. 
 
W lipcu 2011r. Zarząd sporządził plan przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 
spółkę akcyjną. Bilans sporządzony na dzień 31 lipca 2012r. będący podstawą wydania opinii o 
prawidłowości i rzetelności planu przekształcenia, wykazał wartość kapitału własnego w wysokości 
379 444,40 PLN. Plan przekształcenia zbadany został przez biegłego rewidenta w osobie Ryszarda 
Jendrośka, wyznaczonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we 
Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS. W dniu 15 listopada zawiązana została przez 
dotychczasowych udziałowców spółka akcyjna, której firma brzmi AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI 
SPÓŁKA AKCYJNA. Kapitał zakładowy wynosi 379 444,40 PLN i dzieli się na 3 794 444 akcje serii A o 
wartości nominalnej 10 groszy każda. W dniu 28 grudnia 2011r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 
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Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS dokonał wpisu przekształconej spółki pod 
numerem KRS 0000406260. 
 
W dniu 08 stycznia 2012r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwale o wyborze biegłego rewidenta w 
osobie Pana Ryszarda Jendrośki w celu zbadania sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju 
Innowacji S.A. za rok 2011. 
 
W 2011 roku spółka otrzymała dotację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
Działanie 3.3.2 w wysokości 32 015,09 PLN, na realizację projektu „Przygotowanie Agencji Rozwoju 
Innowacji do wprowadzenia na rynek NewConnect”. W ramach projektu spółka otrzyma dotację w 
wysokości 50% poniesionych kosztów związanych z przekształceniem w spółkę akcyjną oraz 
przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do dopuszczenia do notowań akcji w Alternatywnym 
Systemie Obrotu (ASO) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
W 2011 roku spółka realizowała wiele projektów dofinansowanych z EFS w ramach programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jako Lider ARI SA w 2011r. realizowała następujące projekty: 
 
Stawiam na innowacje! skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw.  
Projekt miał na celu stworzenie sieci przepływu wiedzy i technologii pomiędzy firmami oraz 
naukowcami z dolnośląskich uczelni wyższych poprzez kampanię informacyjną oraz upowszechnienie 
i zastosowanie audytu technologicznego wśród przedsiębiorców. W ramach projektu stworzony 
został Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii, który wspiera działania innowacyjne 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. Pomogły w tym organizowane w ramach projektu konferencje 
promujące ofertę DOTWiT oraz potencjał kobiet na rynku innowacyjnym. Zorganizowane zostały 
również 4 seminaria dla przedsiębiorstw poruszające tematy możliwości współpracy z Uczelniami 
Wyższymi, Audytu Technologicznego i jego obsługi oraz korzyści z wzajemnej współpracy w dziedzinie 
technologii. Działania te miały na celu rozbudowę dolnośląskiego systemu kooperacji na linii nauka - 
biznes również poprzez podniesienie świadomości przedsiębiorców i pracowników odnośnie 
możliwości współpracy z uczelniami. Okres realizacji projektu: 01.08.2010- 31.03.2012. Budżet 
projektu: 2 397 186 zł 
 
Nie zwalniaj na rynku pracy:  
Projekt z zakresu outplacementu (zwolnień monitorowanych), skierowany był do Mikro, Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw z branży elektromaszynowej, włókienniczej i motoryzacyjnej w podregionie 
wałbrzyskim i jeleniogórskim. Dzięki niemu 105 uczestników wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach 
ogólnych i indywidualnym doradztwie. Następnie 60 z nich skorzystało z kursów 
przekwalifikowujących, a 45 ze szkoleń z przedsiębiorczości. Autorzy 34 najlepszych pomysłów na 
biznes uzyskali dofinansowanie w wysokości do 40 tys. złotych na założenie działalności gospodarczej 
oraz wsparcie finansowe i doradcze przez okres 12 miesięcy. Okres realizacji projektu: 01.05.2010- 
31.07.2012 . Budżet projektu: 3 196 909 zł 
 
Bezpieczny autobus - szkolenia dla kierowców autobusów w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej 2012 
Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 123 kierowców autobusów pracujących 
na terenie Dolnego Śląska. Dzięki szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa uczestnicy podnieśli 
kwalifikacje związane z radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo przeprowadzone 
zostały kursy z języka obcego w kontekście komunikacji z pasażerami, aby zniwelować potencjalne 
bariery komunikacyjne między pracownikami tej branży a turystami.  Czas trwania projektu: 
01.08.2010- 31.03.2012. Budżet projektu: 743 122 zł 
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Postaw na Eurozarządzanie 
Celem projektu było przygotowanie 10 gmin Dolnego Śląska do zbliżających się Mistrzostw Europy w 
piłce nożnej r. poprzez stworzenie strategii lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem budowania 
marek lokalnych w obszarze sportu, turystyki i kultury. Gminy, poprzez udział w warsztatach 
branżowych, uzyskały wiedzę jak promować się w kontekście piłkarskich mistrzostw europy w piłce 
nożnej oraz zostały przygotowane do czerpania korzyści z organizacji tak dużego wydarzenia jeszcze 
długo po jego zakończeniu. W skład partnerstw stworzonych w ramach projektu weszli: 
przedsiębiorcy i ich pracownicy przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne, jednostki 
samorządu terytorialnego, samorządu gospodarcze i zawodowe, partnerzy społeczni oraz organizacje 
pozarządowe. Okres trwania projektu: 01.09.2010 – 31.01.2012. Budżet projektu: 1 341 852 zł 
 
Akademia Smart - Integracyjny punkt przedszkolny w gminie św. Katarzyna  
Celem projektu było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3 – 5 lat z terenu 
Gminy Św. Katarzyna, poprzez zwiększenie ilości miejsc w integracyjnym punkcie przedszkolnym w 
Radomierzycach (gmina Św. Katarzyna) do 24 miejsc oraz utworzenie docelowo 6 miejsc dla dzieci 
niepełnosprawnych. Ponadto założono dostosowanie oferty edukacyjnej przedszkola do standardów 
dużych miast poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zwiększenie edukacji 
przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu w/w Gminy. Projekt przyczynił się do wsparcia 
wychowawczej funkcji rodziny i włączenia rodziców dzieci do realizacji programu wychowawczego, a 
także do ułatwienia dostępu do przedszkola dzieciom matek pracujących lub chcących podjąć 
aktywność zawodową. Punkt przedszkolny zrealizował ideę integracji dzieci zdrowych i 
niepełnosprawnych, jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki i wychowania. Czas trwania 
projektu: od 01.03.2010 r. do 30.11.2011 r. Budżet projektu: 724 486 zł 
 
Zarządzaj strategicznie zmianą gospodarczą 
Celem projektu było opracowanie i wdrożenie strategii przewidywania i zarządzania zmianą 
gospodarczą na terenie Powiatu Świdnickiego. Cel został zrealizowany poprzez udzielenie wsparcia 
merytorycznego przy zawiązywaniu i funkcjonowaniu partnerstwa lokalnego przedsiębiorstwom, 
związkom zawodowym oraz organizacjom pracodawców z terenu. Nawiązana współpraca pomiędzy 
partnerami społecznymi ułatwiła wprowadzenie zmian na poziomie lokalnym. Projekt wspierał 
rozwój otoczenia biznesu i upowszechnianie wiedzy o uwarunkowaniach i specyfice gospodarczej 
powiatu świdnickiego wśród przedsiębiorców. Przeprowadzona zostanie analiza tendencji zmian 
społeczno-gospodarczych, dzięki czemu łatwiej będzie można zareagować na zmieniającą się sytuację 
gospodarczą. Okres realizacji projektu: 01.05.2010- 31.03.2011. Budżet projektu: 488 537 zł 
 
W 2012 do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania roku spółka otrzymała dotacje na realizację 
kolejnych 3 projektów doradczych, w tym w ramach: 

1. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego Schemat 1.2.A 
Dotacje na doradztwo dla MŚP w wysokości 60 000,00 PLN na realizację projektu doradczego 
„Wzrost innowacyjności oraz potencjału usługowego Agencji Rozwoju Innowacji SA poprzez 
zakup usług doradczych”. 

2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1.2 schemat A w wysokości 263 965,30 
PLN (dofinansowanie w wysokości 100% wydatków kwalifikowanych projektu) na realizację 
projektu „Innowacyjne usługi doradcze – nowy obszar działalności ARI SA”. 

3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1.2 schemat A w wysokości 104 531,00 
PLN (dofinansowanie w wysokości 100% wydatków kwalifikowanych projektu) na realizację 
projektu „Nowa jakość w zarządzaniu ARI SA”. 

 
Projekty powyższe realizowane będą w 2012 i 2013 roku, a łączna wartość dotacji które otrzyma 
spółka wynosi 460 511,39 PLN. Wszystkie wymienione powyżej projekty przyczynią się do realizacji 
przyjętej przez Zarząd spółki strategii działania na lata 2012 – 2015. 
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Dodatkowo w 2011r. oraz w 2012r. do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania spółka 
otrzymała dotacje na realizację kolejnych projektów w ramach POKL: 
 
Diversity Index- Lider projektu: PKPP Lewiatan; Partner projektu: ARI SA 
Głównym tematem projektu Diversity Index jest zarządzanie różnorodnością, rozumiane jako 
wszelkie działania organizacji, które zmierzają do uwzględniania i optymalnego wykorzystania 
różnorodności w miejscu pracy. 
Projekt ma charakter innowacyjny i zakłada wypracowanie nowatorskich metod działania, 
innowacyjnych instrumentów i narzędzi. 
Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i upowszechnienie kompleksowego narzędzia 
analizy Zarządzania Różnorodnością w przedsiębiorstwie, dostosowanego do warunków działania 
polskich przedsiębiorstw – wskaźnika Diversity Index 
Wskaźnik Diversity Index stanie się rzetelnym instrumentem analizy i monitoringu zarządzania 
różnorodnością w miejscu pracy, pozwalając na realną i obiektywną diagnozę polityki danego 
pracodawcy. Umożliwi zdiagnozowanie obszarów różnorodności w polskich organizacjach i stanie się 
elementem długotrwałego procesu służącego wypromowaniu idei Zarządzania Różnorodnością w 
Polsce. 
Okres realizacji projektu: 01.06.2011 - 31.05.2014 
 
CSR drogą do innowacji 
Tematyką projektu „CSR droga do innowacji” jest społeczna odpowiedzialność biznesu – strategia 
zarządzania firmą polegająca na świadomym, zrównoważonym działaniu uwzględniającym potrzeby i 
wymagania szeroko pojętych interesów społecznych czy grup interesariuszy. 

Celem projektu jest stworzenie unikatowego modelu biznesowego, który krok po kroku wskaże 
przedsiębiorcom z sektora MMŚP, w jaki sposób, dzięki wykorzystaniu koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu, budować i wzmacniać innowacyjność ich firm. Realizacja projektu 
przyczyni się do wzrostu świadomości i wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, 
poprawy jakości wdrażania koncepcji CSR w firmach sektora MŚP, a przede wszystkim umożliwi 
stworzenie efektywnego biznesowego narzędzia wzmacniającego innowacyjność i budującego 
przewagę konkurencyjną dolnośląskich przedsiębiorstw. 

Projekt ma charakter innowacyjny i zakłada wypracowanie nowatorskich metod działania, 
innowacyjnych instrumentów i narzędzi. Realizowany jest w partnerstwie ponadnarodowym z firmą 
Goodbrand&Company z Wielkiej Brytanii – ekspertem w dziedzinie wdrażania strategii CSR.  
Okres realizacji projektu: 01.02.2012 - 31.01.2015 
 
„DOTWIT – miejsce spotkań biznesu z nauką” 

Cel główny projektu: 
Wsparcie i rozwój istniejącej sieci współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami w zakresie 
wiedzy i technologii poprzez promocję i działalność DOTWIT na Dolnym Śląsku, z wykorzystaniem 
interaktywnej bazy danych oraz kampanię informacyjną na rzecz transferu wiedzy i technologii oraz 
komercjalizacji wyników badań. 
Cele szczegółowe projektu: 
– identyfikacja potrzeb technologicznych przedsiębiorstw z Dolnego Śląska 
– usprawnienie procesu wymiany informacji między firmami z Dolnego Śląska a naukowcami 
– uatrakcyjnienie oferty naukowców z Dolnego Śląska i przystosowanie jej do oczekiwań 
przedsiębiorstw 
– wzmocnienie przekazu informacyjnego na temat korzyści z transferu wiedzy i technologii oraz 
procesu komercjalizacji wyników badań wśród naukowców i przedsiębiorców w tym o udziale kobiet 
w procesach innowacyjnych 
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Czas trwania projektu:  01.04.2012 – 31.03.2014 r. Wartość projektu: 3 041 674,00 zł 
 
„Menedżer ds. komercjalizacji innowacji- nowy zawód dla osób 50+” 
Projekt „Menedżer ds. komercjalizacji innowacji – nowy zawód dla osób 50+” będzie realizowany 
przez Agencję Rozwoju Innowacji wraz z Dolnośląskim Związkiem Pracodawców. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
POKL 8.1.1. 
Wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 60 osób, które ukończyły 50 rok życia – pracowników i  
pracowniczek  firm i instytucji z Dolnego Śląska, prowadzących prace B+R, wdrażające innowacje i 
nowe technologie.  
Szkolenia obejmują 176 godzin i odbywać się będą w weekendy we Wrocławiu, a dotyczyć będą 
całości procesu wdrażania innowacji do praktyki gospodarczej od identyfikacji innowacji po jej 
dyfuzję. Czas trwania projektu: 01.04.2012- 31.03.2013r. 
 
W roku 2011 nastąpiły następujące zmiany w organach spółki: 

1. W dniu 15 marca 2012r. akcjonariusz Piotr Mikołajuk korzystając z osobistych uprawnień 
wynikających ze statutu powołał Pana Ryszarda Pawłowskiego na członka Rady Nadzorczej. 

2. W dniu 30 marca 2012r. Pani Agnieszka Mikołajuk złożyła rezygnację z funkcji w Radzie 
Nadzorczej. 

 

3. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI 

 
W latach następnych spółka kontynuować będzie działalność w zakresie usług dotychczas 
oferowanych klientom. W zamierzeniach planowane jest także stałe rozszerzanie zakresu usług 
doradczych, w tym w 2012 roku wprowadzenie nowych usług związanych z pozyskiwaniem kapitału 
bezzwrotnego o charakterze udziałowym, jak i dłużnym, przede wszystkim na realizację nowych 
pomysłów (start-up’s), które zawierają w sobie duży potencjał rozwojowy. Dodatkowo spółka 
zamierza w 2012 roku wprowadzić nowe usługi doradcze dla przedsiębiorstw w zakresie 
zastosowania teorii ograniczeń (TOC – Theory of Constraints), społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR – Corporate Social Responsibility) i innych, które powiększą portfolio usług i przyczynia się do 
zwiększenia obszaru aktywności gospodarczej ARI S.A. 
 
W zakresie zasobów finansowych, którymi dysponuje spółka planowane jest pozyskanie kapitału na 
realizację strategii firmy na lata 2012 – 2015 poprzez emisję akcji w ramach oferty prywatnej, 
upublicznienie spółki i wprowadzenie akcji nowych emisji do obrotu na rynku NewConnect. W tym 
celu Zarząd spółki zawarł stosowaną umowę z firmą CERTUS CAPITAL Sp. z o.o. posiadającą status 
Autoryzowanego Doradcy. Planowana prywatna emisja akcji odbędzie się na przełomie II i III 
kwartału 2012r. Debiut spółki na rynku NewConnect planowany jest na przełomie III i IV kwartału 
2012r. 
 
W zakresie zasobów ludzkich, którymi dysponuje spółka, planowane jest podjecie działań 
zmierzających w pierwszej kolejności do podniesienia kompetencji obecnych pracowników firmy 
poprzez szkolenia i wspieranie w ramach dostępnych środków finansowych, szkoleń i studiów 
podyplomowych dla pracowników ARI S.A. Dodatkowo spółka planuje pozyskać nowych 
pracowników z kompetencjami i doświadczeniem w obszarze nowo wprowadzanych usług. 
 

4. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

 
Rok 2011 spółka zakończyła dodatnim wynikiem finansowym – zysk netto wyniósł 125 996,96 PLN. W 
porównaniu do roku 2010, który zakończył się stratą w wysokości (-) 73 014,93 PLN, nastąpiła 



 

DOKUMENT INFORMACYJNY AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. Strona | 124  
 
 

zdecydowana poprawa rentowności prowadzonej działalności gospodarczej. Suma aktywów wg 
bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011r. wynosiła 1 681 360,02 PLN, co oznacza ponad 
dwukrotny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Kapitały własne zwiększyły o 307 127,10 PLN 
i wynosiły na koniec roku obrotowego 463 539,55 PLN. Środki pieniężne wg stanu na dzień 31 
grudnia 2011r. wynosiły 669 686,04 PLN, co oznacza wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 
417 582,63 PLN. Spółka posiada odpowiednie środki finansowe umożliwiające kontynuację 
działalności gospodarczej i na bieżąco  reguluje swoje zobowiązania. W 2012 roku planowane jest 
osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie ok. 2 milionów PLN i zysku netto w wysokości ok. 
250 tys. PLN.  
 

5. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI 

 

1. Ryzyko związane z konkurencją. 
Rynek usług doradczych cechuje się dużym rozproszeniem podmiotów aktywnie działających, 
wysokim poziomem konkurencyjności i relatywnie niskimi barierami wejścia. Na rynku działa wiele 
podmiotów zarówno tych lokalnych, jak i ogólnokrajowych posiadających wieloletnie doświadczenie 
oraz zaplecze finansowe. Nasilenie się konkurencji oraz pojawianie się nowych podmiotów, może 
skutkować ograniczeniem liczby klientów, spadkiem przychodów, obniżeniem realizowanej marży 
oraz trudnościami w dostępie do wykwalifikowanych pracowników. 

2. Ryzyko związane ze zmiennością wyników finansowych w czasie. 
Działalność ARI S.A. polega w dużej mierze na doradztwie z zakresu pozyskiwania finansowania 
zewnętrznego, współpracy podczas pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej oraz szkoleniach. Wyniki 
finansowe Spółki są zatem silnie skorelowane z liczbą pozyskanych klientów, wielkości środków 
finansowych pozyskiwanych dla klientów w wyniku działań doradczych ARI S.A.  oraz harmonogramu  
wpływu środków finansowych do klientów. Nie ma pewności, że Spółka pozyska w przyszłości 
wystarczającą liczbę odbiorców swoich usług, która zapewni utrzymanie planowanej dynamiki 
rozwoju i w konsekwencji osiągania wyników ekonomiczno- finansowych na pożądanym poziomie. 

3. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych. 
Usługowy charakter działalności Spółki determinuje strukturę kosztów operacyjnych Spółki. 
Dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń wraz z narzutami oraz usługi obce Obserwowany 
wzrost wartości wynagrodzeń w Polsce w ostatnich latach negatywnie wpływa na rentowność Spółki.  
Kontynuacja tego trendu bez jednoczesnego wzrostu cen oraz ilości realizowanych usług może 
negatywnie wpłynąć na osiągane wyniki finansowe. 

4. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników. 
Charakter świadczonych przez Spółkę usług opiera się na kompetencjach, wiedzy oraz 
umiejętnościach pracowników i kadry zarządzającej. Zwiększony popyt na rynku pracy, działania ze 
strony konkurencji lub inne okoliczności mogą doprowadzić do utraty kluczowych pracowników. 
Zakończenie współpracy z kluczowymi specjalistami mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwości 
firmy do realizacji projektów i sprawnego zarządzania. Utrata pracowników o unikatowych 
umiejętnościach mogłaby spowodować powstanie luki kompetencyjnej w określonym zakresie 
działalności, a w efekcie Spółka mogłaby odnotować gorsze wyniki finansowe. Ryzyko utraty 
pracowników jest ograniczane poprzez oferowanie konkurencyjnych warunków zatrudnienia, 
odpowiednio elastyczny system płacowy związany ze strategią Spółki na lata 2012 – 2015 oraz 
systematyczne szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, budowanie i utrzymywanie kultury 
organizacyjnej umożliwiającej budowanie więzi pomiędzy firmą i zatrudnionymi w niej osobami. 

5. Ryzyko związane ze współpracą z kadrą szkoleniową. 
Spółka prowadzi działalność na rynku usług szkoleniowych. W związku z tym zperspektywy oraz wynik 
finansowy w tym zakresie są zależne od wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności kadry specjalistów 
prowadzących szkolenia. Prowadzącymi szkolenia są pracownicy Spółki lub zewnętrzni specjaliści w  
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zakresie korzystania ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie współpracy z doświadczonym 
specjalistą lub rozpoczęcie przez niego prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do 
Spółki może mieć negatywny wpływ na potencjał ARI S.A. w zakresie świadczenia usług oraz realizacji 
podpisanych wcześniej kontraktów, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć w wyniki 
finansowe. 

6. Ryzyko związane ze świadczeniem usług doradczych. 
Działalność Spółki realizowana jest na podstawie indywidualnych umów zawieranych z klientami. 
Spółka ponosi odpowiedzialność za należyte, staranne, terminowe i zawinione działanie wobec 
klienta do wysokości pozostałego do wypłaty wynagrodzenia od klienta. Istnieje ryzyko, Se w 
przypadku spełnienia przesłanek dotyczących odpowiedzialności Spółki, nie otrzyma on ustalonej 
kwoty wynagrodzenia, a tym samym uzyska niższe, niż zakładane wyniki finansowe. 

7. Ryzyko związane z umowami o dofinansowanie. 
W zawiązku z faktem, iż Spółka realizuje projekty unijne dofinansowane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, istnieje ryzyko, iż w przypadku 
spełnienia przesłanek umownych instytucja wdrażająca zawiesi wypłacanie transzy dotacji 
rozwojowej oraz, że Spółka będzie zobowiązana do zwrotu całości lub części dotacji z odsetkami co 
może istotnie negatywnie wpłynąć na płynność finansową Emitenta oraz jego sytuację ekonomiczną  
oraz możliwość kontynuacji działalności. Spółka planuje również w przyszłości ubiegać się o 
dofinansowanie na kolejne projekty i wymieniony czynnik ryzyka może występować zatem również 
po okresie realizacji projektów realizowanych obecnie. 
 

8. Ryzyko zmiany wartości środków w ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej. 
Działalność Spółki w znacznym stopniu polega na doradztwie podczas procesu pozyskiwania dotacji w 
ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej. W najbliższych latach poważnymi źródłami 
współfinansowania planowanych inwestycji będą krajowe środki pochodzące z budżetu RP 
dystrybuowane w ramach programów ministerialnych oraz środki funduszy i fundacji celowych. 
Ewentualna zmiana wartości środków przekazywanych w ramach tych źródeł przełoży się na liczbę 
oraz wartość zaakceptowanych wniosków o przyznanie finansowania. Spółka nie posiada wpływu na 
decyzję odnośnie ewentualnego ograniczenia tej liczby. Ostatecznie zmniejszenie wartości środków 
przeznaczanych na finansowe wspieranie projektów może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe 
Spółki. 

9. Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów prawnych związanych z pozyskiwaniem funduszy 
w ramach programów Unii Europejskiej. 

Niekorzystne zmiany przepisów prawnych regulujących sposób pozyskiwania środków pieniężnych w 
ramach programów Unii Europejskiej stanowią istotny czynnik ryzyka dla Spółki. Zmiana 
ograniczająca wartość przyznawanych środków dla potencjalnych klientów Spółki lub sposób ich 
pozyskiwania może w istotny sposób ograniczyć liczbę pozyskanych przez ARI S.A. zleceń, a w 
konsekwencji negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Ewentualna zmiana może wiązać się z 
utratą przewagi kompetencyjnej nad pozostałymi podmiotami w zakresie pozyskiwania środków 
unijnych. 

10. Ryzyko niekorzystnych zmian polskich przepisów prawnych, w tym podatkowych. 
Zmiany w zakresie przepisów prawa handlowego, prawa autorskiego, przepisów kodeksu cywilnego, 
prawa zamówień publicznych, ochrony środowiska, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i innych 
przepisów, mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na działalność Spółki. Nowelizacje ustaw 
mogą mieć związek m.in. z ciągłym dostosowywaniem prawa krajowego do wymogów unijnych. 
Częste zmiany oraz brak jednoznacznej wykładni krajowych przepisów podatkowych stanowią dla 
Spółki istotne źródło ryzyka. Niestabilność systemu podatkowego i związane z nią próby 
wprowadzania uregulowań mogą okazać się niekorzystne dla Spółki oraz jej klientów, co w 
konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki. Możliwe różnice w 
interpretacji przepisów prawnych zwiększają wymienione ryzyko – w razie nieprawidłowego 
odczytania i zastosowania się Spółki do obowiązujących wymogów organy podatkowe uprawnione są 
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do nakładania kar, które mogą mieć znaczny wpływ na wyniki Spółki. Realizacja zagrożenia 
wynikającego z nieprawidłowości podatkowych nie jest przewidywana oraz nie miała miejsca w 
przeszłości, jednak nie można jej zupełnie wykluczyć. 
 

6. POZOSTAŁE INFORMACJE WYMAGANE 

1. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 
Spółka w 2011 roku nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej. 

 
2. Nabycie udziałów własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość 

nominalna ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie 
nabycia oraz cenie sprzedaży tych akcji w przypadku ich zbycia. 

W 2011 roku Spółka nie nabywała, ani nie sprzedawała udziałów własnych. 
W 2011 roku Spółka nie nabywała, ani nie sprzedawała akcji własnych. 

 
3. Stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 

Spółka nie była w 2011 roku zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego zgodnie z 
przepisami Ustawy o rachunkowości. 
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5.4 Sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, wraz z danymi 
porównawczymi, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, 
a w przypadku Emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 
sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami 
uznawanymi w skali międzynarodowej, zbadane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami zawodowymi 
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5.5 Dane finansowe Emitenta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. 

 

5.5.1 Wybrane dane finansowe na okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. 

 

Wybrane pozycje bilansu Emitenta 

Wyszczególnienie 
Na dzień 

30.06.2012 r. 
(w tys. zł) 

Na dzień 
30.06.2011 r. 

 (w tys. zł) 

Kapitał własny 301.136,76 277.497,27 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 757.695,16 546.785,39 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 596.328,51 666.803,80 

Zobowiązania długoterminowe 244.986,87 171.296,98 

Zobowiązania krótkoterminowe 767.943,54 676.187,89 

Źródło: Emitent 

 

Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres 

od 01.04.2012 r. 

do 30.06.2012 r. 

 (w tys. zł) 

Za okres 

od 01.04.2011 r. 

do 30.06.2011 r. 

 (w tys. zł) 

Narastająco 

za okres 

od 01.01.2012 r. 

do 30.06.2012 r. 

 (w tys. zł) 

Narastająco 

za okres 

od 01.01.2011 r. 

do 30.06.2011 r. 

 (w tys. zł) 

Przychody netto ze sprzedaży 396.740,57 284.656,98 653.267,01 417.724,18 

Amortyzacja -15.339,54* 14.459,31 16.817,12 30.702,46 

Zysk/strata na sprzedaży -20.625,83 40.224,48 -231.012,92 8.727,79 

Zysk/strata na działalności 
operacyjnej 

42.797,67 60.430,12 -148.174,71 31.986,79 

Zysk/strata brutto 35.103,68 53.964,15 -162.402,79 19.084,82 

Zysk/strata netto 35.103,68 53.964,15 -162.402,79 19.084,82 

* ujemna wartość amortyzacji wynika z przeksięgowania w czerwcu 2012 r. z konta amortyzacji NKUP w kwocie 33.728,34 zł 

na konto pozostałe koszty rodzajowe 

Źródło: Emitent 

 

5.4.1a Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla 

przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta w sposób rzetelny 

i kompletny 

 

W opinii Zarządu Emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej 

Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 
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5.5.2 Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

 

W II kwartale 2012 r. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. osiągnęła 396.740,57 zł przychodów ze sprzedaży i były 

one wyższe o ponad 39%, w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. Ponadto, Emitent w okresie 

od kwietnia do czerwca 2012 r. wypracował 35.103,68 zł zysku netto i był on niższy o niespełna 35% 

w porównaniu do II kwartału 2011 r. 

 

Spółka Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w pierwszej połowie 2012 r. wykazała 653.267,01 zł przychodów ze 

sprzedaży, które zgodnie z opinią Zarządu Emitenta stanowiły 100% zaplanowanych na ten okres przychodów. 

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 56%, 

kiedy to wyniosły 417.724,18 zł. W okresie od początku stycznia do końca czerwca 2012 r. Spółka poniosła 

stratę netto w wysokości -162.402,79 zł, przy czym w analogicznym okresie 2011 r. Emitent odnotował zysk na 

poziomie 19.084,82 zł. 

 

Zgodnie z informacją Zarządu wynik finansowy Emitenta osiągnięty w pierwszej połowie 2012 r. spowodowany 

został następującymi czynnikami: 

 koniecznością utrzymania zwiększonych kosztów personelu oraz podwykonawców ze względu na 

kontynuowanie przygotowania dużej liczby wniosków na konkursy (w ramach RPO WD nabory 

wniosków dotyczą: Priorytet 1 Schematy  1.1.D.1a, Priorytet 2 Działalnie 2.1, Priorytet 6: Działania 6.4 i 

6.5, Priorytet 9 Działalnie 9.1 i 9.2 oraz w ramach PO IG Priorytet 8 Działania 8.1, 8.2 i 8.4  oraz 

w związku z  pozyskaniem dużej liczby kontraktów,  

 odroczeniem fakturowania wykonanych usług do momentu rozstrzygnięcia konkursów. Umowy 

zawierane są przeważnie w ten sposób, iż możliwość fakturowania istnieje dopiero w chwili 

rozstrzygnięcia konkursu, co ma miejsce przeważnie około 4-6 miesięcy po zamknięciu naboru 

wniosków, 

 kosztami wynikającymi z pracy nad tworzeniem 10 wniosków w ramach POKL Poddziałanie 8.1.1 

składanych w woj. wielkopolskim, 

 kosztami związanymi z pracą nad realizacją zleceń związanych z tworzeniem analiz rynkowych 

i audytów własności intelektualnej. 

 

5.5.3 Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem 

Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności 

poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 

przedsiębiorstwie 

 

W II kwartale 2012 r. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. realizowała założenia przyjętej strategii rozwoju, która 

została opisana w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. W zakresie realizacji celów strategicznych Spółki, 

należy wskazać, iż Emitent pozyskał dwunastu klientów na doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału 

zewnętrznego oraz zawarł dwie umowy na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, które dotyczą doradztwa w zakresie usprawniania organizacyjnego oraz zmiany profilu działalności 

Emitenta:  

 Menadżer ds. komercjalizacji innowacji zawód dla osób 50+ (Priorytet VIII, Działanie 8.1.) – projekt 

realizowany jest w partnerstwie z Dolnośląskim  Związkiem Pracodawców. Wartość projektu wynosi 

1.012.343,12 zł, w tym wartość umowy partnerskiej dla Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wynosi 

808.658,12 zł, 
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 Innowacyjne usługi doradcze –nowy obszar działalności Agencji Rozwoju Innowacji S.A. (Priorytet VIII, 

Działanie 8.2.). Wartość zawartej umowy o dofinansowanie opiewa na kwotę 227.270,45 zł. 

 

W okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. pozyskała dofinansowanie na kolejne 

cztery projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII, Działanie 8.1, 8.2) w łącznej 

wartości 3.194.549,50 zł. W omawianym okresie Emitent pozyskał dofinansowanie na realizację projektów: 

 Menedżer ds. komercjalizacji innowacji -nowy zawód dla osób 50+, woj. śląskie, którego wartość 

projektu przypadająca na Spółkę wynosi 939.549,00 zł, 

 Innowacyjny Transfer, woj. dolnośląskie, którego wartość projektu przypadająca na Spółkę wynosi 

1.917.982,00 zł, 

 Społeczność Diversity, woj. dolnośląskie, którego wartość projektu przypadająca na Spółkę wynosi 

212.287,50 zł, 

 Nowa jakość w zarządzaniu ARI SA, woj. dolnośląskie, którego wartość projektu przypadająca na 

Spółkę wynosi 104.531,00 zł. 

 

Należy również wskazać, iż w II kwartale 2012 r. Emitent dokonał złożenia osiem kolejnych wniosków 

o dofinansowanie projektów z funduszy UE o łącznej wartości dla Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wynoszącej 

7.326.449,70 zł. 

 

Ponadto, w zakresie realizacji strategii rozwoju Emitent podpisał czternaście umów na łączną na kwotę ponad 

440 tys. zł, w ramach których podpisano osiem umów na przygotowanie wniosków aplikacyjnych w ramach 

POKL o wartości 61.500,00 zł, cztery umowy których przedmiotem było przygotowanie wniosków aplikacyjnych 

dla klientów w ramach POIG oraz RPO o łącznej wartości 48.500,00 zł oraz dwie umowy na rozliczenie 

projektów inwestycyjnych o wartości 4.000,00 zł. W powyższej kwocie ujęte są także dwie umowy na usługi 

audytu własności intelektualnej i analizy rynku dla Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. o wartości 

326,828,00 zł. 
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6 Załączniki 

 

6.1 Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta 
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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 

 

6.2.1 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 

 

Statut spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna 

2. Spółka może używać skróconej nazwy AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. oraz może używać 

wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest Miasto Wrocław. 

§ 3 

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki 

organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej i za granicą. 

3. Założycielami Spółki są: 

a. Szymon Daniel Gawryszczak, 

b. Piotr Mikołajuk, 

c. Piotr Krzysztof Krawiec, 

d. Katarzyna Grażyna Sapa-Mońska,  

e. Tomasz Kurek. 

§ 4 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 
1) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 

2) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

3) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

4) 62.09.Z Pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 

5) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność, 

6) 63.12.Z Działalność portali internetowych, 

7) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych, 

8) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

9) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 

10) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 

11) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,  

12) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,  

13)  66.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, 

14)  68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

15)  69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe,  
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16) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych,  

17)  70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

18)  70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

19) 72.11 Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,  

20)  72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych, 

21)  72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, 

22)  73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 

23) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 

24) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

25)  82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

26)  77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim, 

27)  78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 

28)  78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 

29)  82.30 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

30)  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 

31)  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu 

działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu 

państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego 

zezwolenia, zgody lub koncesji. 

§ 5 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

II.  KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
 

AKCJONARIUSZE I AKCJE 
§ 6 

1. Kapitał zakładowy wynosi 379.444,40 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści 

cztery złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na 3.794.444 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery 

tysiące czterysta czterdzieści cztery) akcji imiennych serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 

003.794.444, o wartości nominalnej po 0,10 zł  (dziesięć groszy) każda akcja. 

2. Akcje serii A obejmują: 

a) Szymon Daniel Gawryszczak 2.285.810 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset 

dziesięć) akcji o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002. 285.810, 

b) Piotr Mikołajuk 1.142.905 (milion sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięć) akcji o kolejnych 

numerach od 2.285.811 do 3.428.715, 

c) Piotr Krzysztof Krawiec 194.294 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery) 

akcji o kolejnych numerach od 3.428.716 do 3.623.009, 

d) Katarzyna Grażyna Sapa-Mońska 114.290 (sto czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji o 

kolejnych numerach od 3.623.010 do 3.737.299, 

e) Tomasz Kurek 57.145 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści pięć) akcji o kolejnych numerach od 

3.737.300 do 3. 799.444. 
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3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów 

posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: AGENCJA ROZWOJU 

INNOWACJI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

4. Akcje imienne Serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

5. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela. 

6. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne Serii A zostaną zamienione na akcje na okaziciela. 

7. Zamiana akcji imiennych akcji Serii A na akcje na okaziciela, jest dokonywana przez Zarząd i następuje w 

ciągu 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia przez Akcjonariusza posiadającego akcje Serii A.- 

8. W przypadku zamiany akcji imiennych Serii A na akcje na okaziciela, uprzywilejowanie co do głosu wygasa.  

9. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna- 

10. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały 

Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji 

nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. 

11. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek 

handlowych. 

12. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do 

zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. 

13. Każda akcja na okaziciela daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

14. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić 

będzie inaczej. 

15. Akcje są zbywalne niezależnie od tego, czy są akcjami imiennymi, czy akcjami na okaziciela. 

§ 7 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do 

podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia  do 

uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości. 

2. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 

obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. 

§ 8 

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za 

zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie 

określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych 

w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. 

3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych 

przez Walne Zgromadzenie. 

4. W zamian za umarzane akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od 

zarejestrowania uchwały o umorzeniu. 

§ 9 

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne 

odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał 

zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego. 

2. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały 

Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, 

fundusze celowe. 
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3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 

a) kapitał zapasowy; 

b) inwestycje; 

c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; 

d) dywidendy dla akcjonariuszy; 

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

III.  ORGANY SPÓŁKI 
 

§ 10 
Organami Spółki są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

 
Walne Zgromadzenie 

§ 11 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. 

2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 

określonym w ust. 1 powyżej. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 

4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. 

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają 

przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie 

zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² Kodeksu spółek 

handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych 

spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie 

złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono 

potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 12 
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że 

cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do 

powzięcia uchwały.  

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub 

reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.  

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez 

Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią 

inaczej. 

4. 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 taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć 

procent) głosów Walnego Zgromadzenia. 

§ 13 
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 
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a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, 

b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki 

lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

d) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części 

oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

e) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, 

prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie 

nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie 

użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa 

rzeczowego, 

f) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form 

organizacyjnych Spółki oraz na przeniesienie siedziby Spółki, 

g) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,- 

h) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki, o ile nie wynikają one 

z zatwierdzonego rocznego budżetu Spółki, 

i) wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej 

spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki w ilości stanowiącej co najmniej 5% (pięć 

procent) udziału w kapitale zakładowym lub głosach na zgromadzeniu wspólników lub walnym 

zgromadzeniu, 

j) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, 

k) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, 

l) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

m) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

n) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja 

warrantów subskrypcyjnych, 

o) tworzenie i znoszenie funduszów celowych, 

p) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

q) zmiana Statutu Spółki, 

r) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

s) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, 

t) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 

u) wybór likwidatorów, 

v) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy. 

2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne 

sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. 

3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być 

zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. 

§ 14 
Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest 

w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 15 
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki we Wrocławiu. 
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Rada Nadzorcza 
§ 16 

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym z Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego. 

2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady 

Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani 

w następujący sposób: 

a) Akcjonariusz Szymon Daniel Gawryszczak, jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 1.500.000 (jeden milion 

pięćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych Serii A,  będzie powoływać i odwoływać dwóch członków Rady 

Nadzorczej, 

b) Akcjonariusz Piotr Mikołajuk, jeżeli będzie posiadać nie mniej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt 

tysięcy) akcji uprzywilejowanych Serii A, będzie powoływać i odwoływać jednego członka Rady 

Nadzorczej, 

c) Pozostałych członków powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze 

głosowania. 

4. Oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej składane są przez uprawnionych 

akcjonariuszy wobec Spółki. Oświadczenie o odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko 

w przypadku, gdy uprawniony osobiście akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego członka Rady 

Nadzorczej. 

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego akcjonariusza, zgodnie z ust. 3a lub ust. 

3b powyżej, wygasa z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych akcjonariusza. Rada Nadzorcza 

uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim.  

6. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego 

śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub jego odwołania przez Walne 

Zgromadzenie, albo wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, 

pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, 

który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne 

Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu 

kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady 

Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. 

6a. W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej w sposób 

określony w ust. 3a lub ust. 3b powyżej lub dany Akcjonariusz wskazany w ust. 3a lub ust. 3b powyżej nie 

skorzysta z przysługującego mu prawa powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 14 

(czternaście) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, 

wówczas członków Rady Nadzorczej, którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust. 

3a lub ust. 3b powyżej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady 

Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, których powołują Założyciele Spółki. 

8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady 

Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz 

rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. 

9. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą 

i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 

§ 17 



 

DOKUMENT INFORMACYJNY AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. Strona | 155  
 
 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 

2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba 

wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady 

Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej. 

§ 18 
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady 

Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie 

może być zwołane w każdej chwili. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie 

Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. 

Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym 

członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 

siedmiodniowego terminu powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie 

Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka 

technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących 

w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, 

jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. 

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego 

głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. 

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach 

członków Zarządu. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad 

na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków 

Rady. 

9. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania na zasadach określonych powyżej, jeżeli cały 

skład Rady Nadzorczej jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia 

posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

§ 19 
1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach. 

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: 

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz 

wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu 

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady 

Nadzorczej,  

b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,  
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c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu 

absolutorium z wykonania obowiązków, 

d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,  

e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych 

(biznesplan), 

f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej 

pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów 

własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, 

g) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań 

z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki 

z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie 

zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, 

h) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych 

obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 100.000,- zł (sto tysięcy złotych) - 

jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego - nie przewidzianych w 

budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, 

i) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% 

(dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie 

ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w 

ramach normalnej działalności, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, - 

j) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem 

Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym 

akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) akcji lub głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę 

powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki o równowartości w złotych 

przekraczającej 20.000,- EUR (dwadzieścia tysięcy euro), 

k) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki, 

l) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 

m) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, 

n) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej. 

§ 20 
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 18 ust.7. 

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

§ 21 
1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania 

poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość 

ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie 

Zarządu Spółki. 

2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków 

Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji. 

§ 22 
1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów 

oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów 

za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś 

w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. 

W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, 
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biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób 

przeprowadzania i wynik głosowania. 

3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu 

oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. 

 

Zarząd 
§ 23 

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych 

i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje 

i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki. 

2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu kolejnych 

kadencji ustala Rada Nadzorcza. 

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. 

4. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje. 

§ 24 
1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym 

Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 

Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają 

uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały 

odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, 

a zatwierdza go Rada Nadzorcza. 

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona 

obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. 

Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. 

§ 25 
1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez 

Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu 

Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie, zaś w razie gdy 

wartość zobowiązania przekracza 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do składania oświadczeń woli 

i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony  jest Prezes Zarządu łącznie z jednym Członkiem Zarządu lub 

Prezes Zarządu łącznie z prokurentem, jeżeli jest ustanowiony.   

2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub 

prokurenta. 

3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. 

§ 26 

W sprawach związanych ze stosunkiem pracy osób nie będących Członkami Zarządu spółkę reprezentuje Prezes 

Zarządu, który pełni rolę pracodawcy w rozumieniu art. 31 kodeksu pracy.  

§ 27 

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub Członek 

Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami 

Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem 

Zarządu. 

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. 

§ 28 
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Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też 

uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 

spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten 

obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka 

Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej 

jednego członka zarządu. 

 

IV.  RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

§ 29 
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 

trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31.12.2011 r.). 

2. W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne 

obowiązujące przepisy. 

 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 30 
1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatora na wniosek Rady 

Nadzorczej i określa sposób prowadzenia likwidacji. 

2. Z dniem wyznaczenia likwidatora, ustają prawa i obowiązki Zarządu. 

3. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa, aż do końca likwidacji. 

§ 31 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. 

§ 32 
Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym 

i Gospodarczym. 

 

6.2.2 Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie 

zarejestrowanych przez sąd 

 

6.2.2.1 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 12 czerwca 2012 r. 

 

UCHWAŁA NR 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu z dnia 12.06.2012 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

 

§ 1. 

W związku z podjęciem uchwał numer 19 i 20 powyżej oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, 

zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 

 

„Kapitał zakładowy wynosi 379.444,40 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści 

cztery złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na 3.794.444 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery 

tysiące czterysta czterdzieści cztery) akcji imiennych serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 

003.794.444, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”  

 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 528.444,40 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy 

czterysta czterdzieści cztery złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 5.284.444 (słownie: pięć 
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milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) akcji, o wartości nominalnej po 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: 

a. 3.794.444 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści 

cztery) imiennych uprzywilejowanych serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 003.794.444, 

b. nie więcej niż 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 

o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru nie większego niż 000.350.000, 

c. nie więcej niż 1.140.000 (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru nie większego niż 001.140.000.” 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania. 
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6.3 Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Tabela 19 Definicje i objaśnienia 

Akcje serii A 3.794.444 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprzywilejowanych do 

oddania z każdej akcji serii A dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Akcje serii B 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii C 1.027.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

PDA serii C 1.027.000 praw do akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcjonariusz Uprawniony z akcji Spółki 

ASO Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Autoryzowany 

Doradca 

Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

CSR Ang. Corporate Social Responsibility, znana jako społeczna odpowiedzialność biznesu 

DAP MG Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki 

Dokument 

Informacyjny 

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta 

oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii B i C oraz PDA serii C, w związku 

z wprowadzeniem ich do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym 

przez GPW 

DOTWIT Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii. Projekt ma na celu stworzenie sieci 

przepływu wiedzy i technologii pomiędzy firmami oraz naukowcami z dolnośląskich uczelni 

wyższych 

Dyrektywa 

2003/71/WE 

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie 

prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu 

papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

Emitent Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

EVCA European Private Equity and Venture Capital Association 

FEACO The European Federation of Management Consultancies Associations 

Giełda, GPW, GPW 

S.A. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

KDPW, KDPW S.A., 

Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Spółek 

Handlowych, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037, 

z późn. zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MŚP, MSP Małe i średnie przedsiębiorstwa 

NBP Narodowy Bank Polski 

Ordynacja Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, 
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Podatkowa poz. 60, z późn. zm.) 

Organizator ASO, 

Organizator 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

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

PE/VC Fundusze Private Equity / Venture Capital 

PIFS Polska Izba Firm Szkolniowych 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD, PKD 2007 Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 

2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885) 

PKPP Lewiatan Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

PSIK Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

Regulamin ASO, 

Regulamin 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

RPO WD Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 

Spółka Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

Start-up Określenie młodych przedsiębiorstw dopiero co rozpoczynających działalność gospodarczą lub 

będących na początkowym etapie rozwoju, najczęściej funkcjonujących w branży internetowej 

TOC Ang. Theory of Constraints, w Polsce znana jako teoria ograniczeń, będącą metodą zarządzania 

nastawiona na długoterminowe korzyści poprzez zarządzenia ograniczeniami w firmie 

UE Unia Europejska 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2007 r., nr 168 poz. 1186, z późn. zm.) 

Ustawa o Obrocie 

Instrumentami 

Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 

2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie 

Konkurencji i 

Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, 

poz. 331, z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie 

Niektórych Praw 

Konsumentów 

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, 

poz. 271, z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie 

Publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) 
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Ustawa o Opłacie 

Skarbowej 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225 poz. 1635, z późn. 

zm.) 

Ustawa O Podatku 

Dochodowym Od 

Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010 r., nr 51, poz. 307, z późn. zm.) 

Ustawa O Podatku 

Dochodowym Od 

Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie 

niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 

654, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 

od Czynności 

Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010 r., nr 101, poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku 

od Spadków i 

Darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., 

nr 93, poz. 768, z późn. zm.) 

Ustawa o 

Rachunkowości, 

UoR 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 

1223, z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku 

bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym 

rynku bankowym. Funkcjonuje w Polsce od kwietnia 1991 r., od marca 1993r., WIBOR ustalany 

jest codziennie jako średnia arytmetyczna kwotowań największych uczestników rynku 

pieniężnego Publikowany jest w prasie ekonomicznej w odniesieniu do transakcji jednodniowych 

(tom/next – T/N – pieniądze docierają do banku jeden dzień po zawarciu transakcji i podlegają 

zwrotowi w kolejnym dniu roboczym) oraz w przeliczeniu na okresy: tygodnia (1W), 1 miesiąca 

(1M), 3 miesięcy (3M) i 6 miesięcy (6M) 

WZ, Walne 

Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

Zarząd, Zarząd 

Spółki, 

Zarząd Emitenta 

Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

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

Złoty, zł, PLN Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 

stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 

386, z późn. zm.) 
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