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WSTĘP  

Tytuł  

Dokument Informacyjny  Inwestycje Alternatywne Profit S.A. 

 

Nazwa (firma) i siedziba Emitenta 

Nazwa (firma): Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa,  

Adres: ul. Wspólna 50 lok. 1   00-684 Warszawa  

tel. 22 523 25 25, fax 22 523 25 01,  

e-mail: biuro@iaprofit.pl  

 

Nazwa (firma) i siedziba Autoryzowanego Doradcy 

Nazwa (firma): Dom Maklerski Capital Partners Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa,  

Adres: ul Królewska 16   00-103 Warszawa   

tel. 22 330 68 88, fax 22 330 68 89,  

email: biuro@dmcp.com.pl 

 

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji 

instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w 

alternatywnym systemie 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w ASO na rynku NewConnect wprowadzane są 

następujące akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda:  

-  14.700.000 (słownie: czternaście milionów siedemset tysięcy) akcji serii A,  

-  6.985.690 (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji 

serii B, 

-  492.023 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) akcji serii C. 
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1.  CZYNNIKI RYZYKA 

Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko poniesienia straty przez nabywców 

papierów wartościowych objętych Dokumentem Informacyjnym. Czynniki ryzyka to zjawiska oraz zdarzenia 

przyszłe i niepewne, które jednakże mogą - z różnym prawdopodobieństwem - wystąpić, i oddziaływać 

negatywnie na poziom opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Przyszłe zdarzenia związane ze zmaterializowaniem się poszczególnych czynników ryzyka mogą negatywnie 

wpłynąć na działalność Emitenta, a w szczególności na jego sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz 

perspektywy rozwoju, co z kolei może mieć negatywny wpływ na cenę akcji Emitenta. Kurs akcji może zniżkować 

w efekcie wystąpienia ryzyk poniżej opisanych oraz w wyniku wystąpienia innych czynników. W wyniku takich 

zdarzeń inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Wedle aktualnej 

wiedzy poniżej opisane ryzyka mogą istotnie wpłynąć na sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz 

perspektywy rozwoju Spółki. Należy mieć świadomość, że ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi ryzykami, na 

jakie narażona jest Spółka. Spółka przedstawiła tylko te czynniki ryzyka, które uznała za istotne. Mogą istnieć 

jeszcze inne czynniki ryzyka, które w opinii Spółki nie są obecnie istotne lub których obecnie nie zidentyfikowała, 

a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyżej. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, 

Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności. 

 

1.1.  Czynniki związane z działalnością Emitenta 

1.1.1.  Ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta 

Celem strategicznym Emitenta jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy, realizowany poprzez wzrost wyników 

finansowych, czego podstawowym elementem jest wzrost sprzedaży. Istnieje ryzyko wystąpienia czynników 

niezależnych od Emitenta, które przeszkodzą w realizacji strategii, a w szczególności: spadek popytu na wyroby 

Emitenta, w tym szczególności na kruszce,  intensyfikacja konkurencji na rynkach, gdzie Emitent operuje lub 

zamierza operować, osłabienie koniunktury w gospodarce, spadek zainteresowania zawieraniem transakcji e-

commerce. Istnieje ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, 

pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta. 

1.1.2. Ryzyko wycofania się z transakcji przez klienta 

W celu zawarcia transakcji w obrocie kruszcami inwestycyjnymi klient musi złożyć deklarację ich nabycia. 

Zasadniczo od chwili złożenia deklaracji w systemie informatycznym Emitenta inwestor w ciągu 2 dni powinien 

opłacić z góry przyszłą transakcję. Od chwili złożenia deklaracji nabycia do chwili jej opłacenia może dojść do 

spadku cen kruszców inwestycyjnych na rynkach światowych, co podważy opłacalność transakcji dla klienta, a 

tym samym spowoduje wycofanie się z niej. W takiej sytuacji Emitent, mimo posiadania deklaracji nabycia, nie 

miałby podstawy do zrealizowania dostawy na rzecz inwestora. Zdarzenia  takie mogą obejmować: 

- wycofanie się istotnej liczby klientów składających deklaracje na niewielkie kwoty. 

- wycofanie się nawet niewielkiej liczby klientów składających deklaracje na znaczące kwoty 

lub obu wskazanych zdarzeń jednocześnie. 

W przeszłości przypadki wycofywania się klientów z zadeklarowanych transakcji zdarzały się rzadko. 

Niemniej istnieje ryzyko związane z możliwością wycofania się ze znaczących  transakcji przez klienta. Może to 

negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy Emitenta lub 

Grupy Kapitałowej Emitenta. 

1.1.3. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

Sprzedaż Emitenta podlega zjawisku sezonowości, które jest charakterystyczne dla branży. Największą sprzedaż 

Emitent generuje w IV i I kwartale roku kalendarzowego. W pozostałych kwartałach roku kalendarzowego 

sprzedaż jest równomierna. Ponadprzeciętna sprzedaż metali szlachetnych i numizmatów w IV i I kwartale roku 

kalendarzowego wiąże się ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 
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Istnieje ryzyko związane z możliwymi zmianami w sezonowości sprzedaży wskutek działania różnych, nie zawsze 

możliwych do przewidzenia czynników, na przykład znacznych ruchów cen na rynkach metali szlachetnych.   

Może to negatywnie wpłynąć na możliwość oszacowania przyszłych przychodów i wyników Grupy Kapitałowej 

Emitenta przez inwestorów oraz na działalność Spółki. 

1.1.4. Ryzyko związane z odpływem kluczowej kadry menedżerskiej 

Działalność Emitenta i perspektywy jego dalszego rozwoju są w dużej mierze uzależnione od kompetencji, 

zaangażowania, lojalności i doświadczenia pracowników, w tym zwłaszcza kluczowej kadry menedżerskiej. W  

celu zapobieżenia utracie takich pracowników Emitent kładzie szczególny nacisk na zaimplementowanie 

systemów motywacyjnych dla jego kluczowych pracowników, które będą zachęcały do efektywnej pracy i 

uzależniały ich wynagrodzenie od zaangażowania w działalność operacyjną. 

Istnieje ryzyko odejścia niektórych członków kadry kierowniczej lub innych kluczowych pracowników. Ponadto nie 

ma także pewności, że Emitent i Grupa Kapitałowa Emitenta będzie w stanie w przyszłości zatrudnić 

wystarczającą liczbę pracowników o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach. Może to negatywnie wpłynąć na 

działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta lub Grupy Kapitałowej 

Emitenta. 

1.1.5. Ryzyko związane z naruszeniem tajemnic przedsiębiorstwa oraz innych 

poufnych informacji handlowych, jak również ze związanymi z tym sporami 

sądowymi 

Emitent jest w posiadaniu szeregu informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz innych poufnych 

informacji handlowych (m.in. informatyczne bazy danych osobowych klientów). W celu ochrony tych informacji 

Emitent w umowach z kluczowymi pracownikami, kontrahentami, jak również doradcami, zastrzega konieczność 

zachowania w poufności przekazywanych informacji. Istnieje jednak ryzyko, że przedsięwzięte przez Em itenta 

środki zapobiegawcze nie będą stanowić wystarczającego zabezpieczenia przed ujawnieniem tych informacji 

osobom trzecim. Nie można zatem mieć pewności, że konkurenci Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta nie 

wejdą w posiadanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Emitenta lub innych poufnych informacji 

handlowych. Nie można także w zupełności wykluczyć wniesienia ewentualnych roszczeń przez osoby trzecie 

przeciwko Emitentowi związanych z potencjalnym nieuprawnionym ujawnieniem informacji stanowiących 

handlowe informacje poufne osób trzecich. 

Istnieje ryzyko związane z naruszeniem tajemnic przedsiębiorstwa oraz innych poufnych informacji handlowych, a 

także ryzyko związanych z tym sporów sądowych. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, 

sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta. 

1.1.6. Ryzyko związane z głównymi akcjonariuszami 

Głównymi akcjonariuszami Emitenta są: Pani Agnieszka Mejer i Pan Mirosław Mejer (małżeństwo pozostające we 

wspólności majątkowej). Zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie istnieje domniemanie porozumienia, o którym 

mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie (tj. porozumienie dotyczące nabywania akcji spółki publicznej lub 

zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw spółki), pomiędzy: 

- Panem Mirosławem Mejer (posiadającym 6.100.000 akcji Emitenta) a jego żoną, Panią Agnieszką Mejer, 

która posiada 6.100.000 akcji Emitenta, 

- Panem Mirosławem Mejer a Panią Katarzyną Boroń będącą siostrą Pani Agnieszki Mejer, a tym samym 

powinowatą Pana Mirosława Mejer. Pani Katarzyna Boroń posiada 500.000 akcji Emitenta. 

Na podstawie tego domniemania, Pan Mirosław Mejer posiada łącznie z żoną, Panią Agnieszką Mejer oraz jej 

siostrą Katarzyną Boroń 12.700.000 akcji Emitenta, które stanowią 57,26% w kapitale zakładowym i 57,26% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Powyżsi akcjonariusze dysponują istotną władzą we wszystkich organach korporacyjnych Emitenta. Pozostali 

akcjonariusze powinni zatem uwzględnić ryzyko ograniczonego wpływu na działalność Emitenta i decyzje 

podejmowane przez Walne Zgromadzenie. 
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1.1.7. Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi 

Emitent zawierał i będzie zawierał transakcje z podmiotami powiązanymi, które mogą podlegać badaniu przez 

organy podatkowe. Kluczowym kryterium badania jest analiza, czy były one zawierane na warunkach rynkowych. 

W ocenie Zarządu Emitenta transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi były i są zawierane na warunkach 

rynkowych. Nie można jednak wykluczyć, że ocena takich transakcji przez organy podatkowe będzie odmienna, 

co mogłoby pociągnąć za sobą konsekwencje w postaci odmiennie ustalonego dochodu podatkowego i 

konieczności zapłaty dodatkowego podatku wraz z odsetkami za zwłokę. 

Istnieje ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi. Może to negatywnie wpłynąć na 

działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta lub Grupy Kapitałowej 

Emitenta. 

 1.1.8. Ryzyko bezprawnych działań wobec przechowywanych kruszców 

inwestycyjnych i monet kolekcjonerskich 

Emitent prowadzi sprzedaż detaliczną kruszców inwestycyjnych i monet kolekcjonerskich. Charakter prowadzonej 

działalności oznacza konieczność ich przechowywania w specjalnie wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu 

skarbcowym. Emitent zdeponował posiadane kruszce inwestycyjne i najcenniejsze monety kolekcjonerskie w 

skarbcu klasy 11 (Gunnebo). Jest to najwyższej klasy skarbiec, powszechnie używany przez najbardziej 

renomowane banki centralne na świecie.  

Niemniej, nie można wykluczyć, że kruszce inwestycyjne i monety kolekcjonerskie mogą stać się przedmiotem 

bezprawnego działania ze strony osób trzecich, w tym w szczególności kradzieży, co doprowadziłoby do ich 

utraty przez Emitenta. Mając na uwadze powyższe ryzyko Emitent wdrożył restrykcyjną politykę w zakresie 

przechowywania kruszców inwestycyjnych i monet kolekcjonerskich.  

Dodatkowo w celu ochrony aktywów Emitent zawarł umowę ubezpieczenia z Aviva. Ubezpieczyciel zobowiązał 

się do wypłaty odszkodowania w razie kradzieży z włamaniem. Suma ubezpieczenia wynosi 35 mln zł. Ochroną 

ubezpieczeniową nie zostały objęte akty bezprawnego działania ze strony pracowników Spółki. Bezprawne 

działania ze strony osób trzecich wobec przechowywanych kruszców inwestycyjnych i monet kolekcjonerskich, 

które doprowadziłyby do ich utraty przez Emitenta mogą negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, 

sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta. 

1.1.9. Ryzyko związane z niemożliwością wypełniania obowiązków przez Prezesa 

Zarządu, który pełni kluczową rolę w bieżącej działalności Emitenta 

Mirosław Mejer pełniący funkcję Prezesa Zarządu odgrywa kluczową rolę w działalności bieżącej Emitenta. 

Prezes Zarządu odpowiada za całą działalność Spółki. Ponadto Prezes Zarządu prowadzi osobiście działalność 

operacyjną Spółki, zajmuje się nawiązywaniem, utrzymywaniem i rozwijaniem kontaktów handlowych, a także 

odpowiada za zapewnienie finansowania Spółce. Wkład Prezesa Zarządu w rozwój Spółki jest istotny.  

Istnieje ryzyko, że Prezes nie będzie mógł pełnić swoich obowiązków z różnych przyczyn, przykładowo takich jak 

przyczyny zdrowotne czy osobiste. W przypadku zaistnienia takiej niemożliwości, istnieje ryzyko, że Emitent nie 

będzie w stanie zatrudnić menadżera o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, który w sposób należyty zastąpi 

obecnego Prezesa Zarządu w jego obowiązkach. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, 

sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta. 

1.1.10. Ryzyko związane z posiadaniem przez dwóch akcjonariuszy uprawnień 

osobistych polegających na powoływaniu po jednym członku Rady 

Nadzorczej 

Dwaj akcjonariusze - Netmedia S.A. oraz Pan Mirosław Mejer, posiadają uprawnienia osobiste, o których mowa w 

art. 354 § 1 KSH, do powoływania oraz odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej. Uprawnienia te 

wynikają z postanowień Statutu i zostały szczegółowo opisane w punkcie 3.1.2. 

Istnieje ryzyko, że powyższe uprawnienia osobiste dwóch akcjonariuszy mogą utrudnić innym akcjonariuszom 

Spółki wykonywanie prawa kontroli.  
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1.1.11. Ryzyko wizerunkowe 

Podstawowa działalność Emitenta jest prostą działalnością handlową, głównie w zakresie detalicznych sklepów 

internetowych. Jednak ze względu na rodzaj oferowanego towaru, którym są metale szlachetne i numizmaty oraz 

występowanie w ofercie produktów w postaci certyfikatów na złoto można liczyć się z ryzykiem pojawienia się 

przekazu informacyjnego adresowanego do odbiorców nie posiadających elementarnej wiedzy ekonomicznej 

i nieznających prawa, za to chętnych do rozpowszechniania takich informacji.  

Niedawna afera „Amber Gold” spowodowała, że w powszechnym odczuciu osób o niskim poziomie edukacji 

i wysokim poziomie emocji inwestycje w złoto kojarzone są z działalnością przestępczą. Należy więc liczyć się 

z ryzykiem zaistnienia niewłaściwego kształtowania wizerunku Emitenta w przekazie informacyjnym kierowanym 

do takich odbiorców.  

 

 

1.2.  Czynniki ryzyka związane z związane z otoczeniem, w jakim 

Emitent prowadzi działalność 

1.2.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Sytuacja finansowa Emitenta i Grupy Kapitałowej jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski. 

Bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskane przez Emitenta, mają m.in.: dynamika wzrostu PKB, 

inflacja, polityka monetarna i podatkowa państwa, poziom bezrobocia, charakterystyka demograficzna populacji, 

wysokość dochodów gospodarstw domowych oraz związana z tym siła nabywcza społeczeństwa i skłonność do 

oszczędzania. 

Zarówno wyżej wymienione czynniki, jak i kierunek oraz poziom ich zmian, mają wpływ na realizację założonych 

przez Emitenta celów. 

Istnieje ryzyko niekorzystnych zmian sytuacji makroekonomicznej Polski w przyszłości, m.in. na skutek zmian 

jednego lub kilku z powyższych czynników. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, 

sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta lub Grupy Kapitałowej. 

1.2.2. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

Emitent prowadzi działalność w Polsce i jest w związku z tym narażony na ryzyko zmian w otoczeniu prawnym i 

regulacyjnym w Polsce. Otoczenie prawne oraz regulacyjne w Polsce podlegało oraz nadal podlega częstym 

zmianom, a ponadto przepisy prawa nie są stosowane w sposób jednolity przez sądy oraz organy administracji 

publicznej. Niektóre przepisy prawne budzą wątpliwości interpretacyjne.  

Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta, które w ostatnich latach 

ulegają częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, 

prawo handlowe oraz inne uregulowania dotyczące podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem 

detalicznym kruszcami inwestycyjnymi i numizmatami. 

Istnieje ryzyko niekorzystnych zmian przepisów lub ich interpretacji w przyszłości. Może to negatywnie wpłynąć 

na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta lub Grupy 

Kapitałowej Emitenta. 

1.2.3. Ryzyko związane ze zmianami w polskim systemie podatkowym 

Jednym z istotniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, 

mogą być zmiany systemu podatkowego oraz zmiany przepisów podatkowych. Ponadto wiele z obecnie 

obowiązujących przepisów podatkowych nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak 

jest ich jednoznacznej wykładni, co może powodować sytuacje odmiennej ich interpretacji przez Emitenta i jego 

Grupę Kapitałową oraz przez organy skarbowe. W związku z rozbieżnymi interpretacjami przepisów podatkowych 

w przypadku podmiotu z obszaru Polski, zachodzi większe ryzyko niż w przypadku podmiotów działających w 

bardziej stabilnych systemach podatkowych. Działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej oraz jej ujęcie podatkowe 

w deklaracjach i zeznaniach podatkowych mogą zostać uznane przez organy podatkowe za niezgodne z 

przepisami podatkowymi.  
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Istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych oraz przyjęcia przez organy podatkowe interpretacji przepisów 

podatkowych odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta lub jego 

Grupę Kapitałową. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i 

perspektywy rozwoju Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta. 

1.2.4. Ryzyko związane z konkurencją 

Emitent działa na rynku konkurencyjnym, który jest jednak zdecydowanie rozproszony, a bariery wejścia na niego 

są umiarkowane. W przypadku nasilenia konkurencji rynkowej Emitent, mimo że jest istotnym graczem w 

dziedzinie sprzedaży detalicznej kruszców inwestycyjnych i numizmatów, może zostać zmuszony do poniesienia 

dodatkowych nakładów w celu utrzymania swojej pozycji rynkowej. Duża konkurencja na rynku może 

doprowadzić do obniżenia możliwych do osiągnięcia marż. 

Istnieje ryzyko związane z zaostrzeniem działań konkurencji. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, 

pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta. 

1.2.5. Ryzyko kursu walutowego 

Emitent i Grupa Kapitałowa zaopatrują się w istotną część produktów poza Polską. Na skutek tego, część 

kosztów Emitenta i Grupy Kapitałowej wyrażona jest w innej walucie niż złoty. Podstawową jednostką monetarną, 

w której Emitent zawiera transakcje z dostawcami jest dolar amerykański. W 2010 roku wartość zakupów w 

walutach obcych Emitenta wyniosła 22.214 tys. USD i 1.017 tys. euro, a w roku 2011 - odpowiednio   41.617  tys. 

USD i  588 tys. euro. Walutą funkcjonalną dla obrotu na giełdach światowych w przypadku podstawowych 

kruszców inwestycyjnych (złoto i srebro) jest dolar amerykański. Z tego powodu mimo zawierania niektórych 

zakupów w euro najistotniejsze znaczenie dla rentowności transakcji ma kurs walutowy dolara amerykańskiego.  

Emitent sprzedaje kruszce inwestycyjne swoim klientom ustalając cenę sprzedaży w złotych na bazie aktualnego 

kursu walutowego. Dzięki temu Emitent zmniejsza ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami kursów walut 

obcych. W zależności od wielkości sprzedaży zamówienie od dostawców realizowane było z pewnym 

opóźnieniem. Ponadto w zależności od dostawcy występowały i mogą występować różne terminy zapłaty przez 

Emitenta od momentu złożenia zamówienia na kruszce inwestycyjne. Różnica pomiędzy datą sprzedaży przez 

Emitenta kruszcu inwestycyjnego i daty zapłaty za towar przez Emitenta powoduje powstanie ryzyka 

niekorzystnych zmian kursów walutowych. 

Emitent ma od 2009 roku zawartą umowę z MKS Finance (dealer metali szlachetnych z siedzibą w Genewie), 

dzięki której jest w stanie składać zamówienia na kruszce inwestycyjne w czasie rzeczywistym w dowolnym 

momencie i na dowolne ilości kruszców w granicach złożonego depozytu.  

Emitent zawarł także porozumienie dystrybucyjne z największym amerykańskim dealerem w zakresie kruszców 

inwestycyjnych - A-Mark. W efekcie porozumienia z A-Mark Emitent znacząco zmienił organizację sprzedaży, 

gdyż Emitent realizuje sprzedaż korzystając z towarów udostępnionych przez A-Mark, a A-Mark dokonuje 

natychmiastowego rozliczenia takiej transakcji poprzez odpowiednie potrącenie depozytu zabezpieczającego. 

Ponadto w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursu walutowego Emitent zawarł z Nordea Bank Polska SA 

oraz z Millennium Bank SA umowę w sprawie instrumentów pochodnych w celu zawierania kontraktów forward. 

Niezależnie od organizacji sprzedaży i sposobów zmniejszenia ryzyka niekorzystnych zmian kursów walutowych, 

Emitent utrzymuje w związku ze swoją działalnością znaczne zapasy kruszców i numizmatów. Wartość tych 

zapasów jest zależna od kursów walut obcych, głównie kursu wymiany USD i złotego. 

W związku ze sprzedażą kruszców inwestycyjnych i numizmatów oraz utrzymywaniem zapasów przez Emitenta 

istnieje ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami kursu walutowego w przypadku jednostek monetarnych, w 

których Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi rozliczenia ze swoimi kontrahentami. Może to negatywnie wpłynąć 

na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta lub Grupy 

Kapitałowej Emitenta. 

1.2.6. Ryzyko zmian cen kruszców inwestycyjnych i numizmatów 

Lokowanie kapitału w kruszce inwestycyjne i numizmaty powszechnie jest traktowane jako alternatywa dla 

obarczonych wyższym ryzykiem instrumentów udziałowych rynku kapitałowego, instrumentów dłużnych o niskim 

poziomie ratingu oraz nieposiadających ratingu lub instrumentów terminowych. Ze względu na fakt, że kruszce 

inwestycyjne są traktowane jako alternatywa dla instrumentów rynku kapitałowego to płynność obrotu jest niższa. 

W przypadku numizmatów płynność obrotu jest znikoma.  Na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta istotny 

wpływ mają zmiany cen kruszców inwestycyjnych, w tym głównie złota i srebra, oraz numizmatów. Na ich 
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ustalanie na giełdach światowych (przede wszystkim Londyn) oraz w obrocie kolekcjonerskim spółki Grupy 

Kapitałowej Emitenta nie mają wpływu. 

Emitent sprzedaje kruszce inwestycyjne na rzecz klientów detalicznych. Cechą klientów detalicznych jest 

składanie zamówień nieznacznych jednostkowo. Emitent współpracuje z wieloma dealerami kruszców 

inwestycyjnych, którzy co do zasady realizują jego zamówienie po osiągnięciu minimalnego poziomu (znacznej 

wielkości) dostawy. Oznacza to, że Emitent jest narażony na ryzyko zmiany cen kruszców inwestycyjnych w 

okresie pomiędzy zobowiązaniem się wobec klientów do realizacji zamówienia (co wiąże się ze złożeniem 

deklaracji nabycia i dokonaniem płatności za nią przez klienta) a terminem, kiedy wielkość zbiorcza zamówień 

klientów osiągnie minimalny poziom wymagany przez współpracujących ze Spółką dealerów kruszców 

inwestycyjnych. Wyjątek od tej zasady stanowi porozumienie z MKS Finance S.A., które zakłada możliwość 

dostawy do Spółki nawet minimalnych (przykładowo: jednouncjowych) ilości kruszców inwestycyjnych. W efekcie 

tego porozumienia Emitent przyjmując opłacone przez klient zamówienie może tego samego dnia rozliczyć je z 

MKS Finance S.A., tym samym unikając ryzyka zmian cen kruszców inwestycyjnych. Ponadto Emitent zawarł 

porozumienie dystrybucyjne z największym amerykańskim dealerem w zakresie kruszców inwestycyjnych - A-

Mark. W efekcie porozumienia z A-Mark Emitent znacząco zmienił organizację sprzedaży, gdyż Emitent realizuje 

sprzedaż korzystając z towarów udostępnionych przez A-Mark, a A-Mark dokonuje natychmiastowego rozliczenia 

takiej transakcji poprzez odpowiednie potrącenie depozytu zabezpieczającego. 

Niezależnie od organizacji sprzedaży i sposobów zmniejszenia ryzyka niekorzystnych zmian cen kruszców 

inwestycyjnych i numizmatów, Emitent utrzymuje w związku ze swoją działalnością znaczne zapasy tych 

towarów. Wartość zapasów kruszców inwestycyjnych i numizmatów jest zależna od ich cen, głównie kursów 

kruszców inwestycyjnych na giełdach światowych i cen numizmatów w obrocie kolekcjonerskim. 

W związku ze sprzedażą kruszców inwestycyjnych i numizmatów oraz utrzymywaniem zapasów przez Emitenta 

istnieje ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami cen kruszców inwestycyjnych. Może to negatywnie wpłynąć 

na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta lub Grupy 

Kapitałowej Emitenta. 

1.2.7. Ryzyko związane ze specyfiką rynku polskich numizmatów 

Monety kolekcjonerskie zyskały opinię stosunkowo bezpiecznej inwestycji mogącej przynieść pokaźne zyski. 

Limitowane w relatywnie niskich nakładach monety cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów, co wywołało 

dynamiczny (w przypadku niektórych monet nawet kilkusetprocentowy) wzrost cen.  

Od 2010 roku Narodowy Bank Polski sprzedaje nowe emisje polskich monet i banknotów kolekcjonerskich na 

aukcjach internetowych za pośrednictwem witryny internetowej www.kolekcjoner.nbp.pl. W aukcjach mogą wziąć 

udział zarówno zarejestrowane w bazie danych NBP osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, w tym 

wyspecjalizowane w numizmatyce. Każda aukcja trwa 4-5 dni, w trakcie których jej uczestnik może złożyć do 5 

ofert, proponując cenę jednostkową i liczbę monet, jaką chciałby zakupić po tej cenie. Dla każdej monety jest  

wyznaczona cena wywoławcza (cena minimalna) i limity zakupu - niższe dla osób fizycznych, wyższe dla 

przedsiębiorstw. NBP podaje limity ilościowe monet każdorazowo przed aukcją. Po zakończeniu aukcji system 

informatyczny banku centralnego określa cenę sprzedaży, identyczną dla wszystkich zainteresowanych. W 

przypadku wylicytowania monety po cenie równej lub wyższej cenie sprzedaży (cena ustalana przez algorytm 

autorstwa NBP), odbiorca ma możliwość odbioru w każdym z okręgowych oddziałów NBP na terenie kraju.  

Zarejestrowani użytkownicy systemu aukcyjnego NBP mają obowiązek złożenia depozytu zabezpieczającego w 

postaci kaucji gwarancyjnej lub gwarancji bankowej w przypadku, gdy zamierzają w ramach jednej aukcji złożyć 

oferty o łącznej wartości wyższej niż 20.000 złotych. 

Narodowy Bank Polski jest jedynym emitentem polskich monet. Sposób ich wprowadzania do obiegu i dystrybucji 

leży wyłącznie w gestii tej instytucji. Narodowy Bank Polski może zwiększać, bądź ograniczać nakłady monet, co 

wpływa na ich mniejszą lub większą atrakcyjność w oczach kolekcjonerów. 

Ryzyko związane ze specyfiką rynku numizmatów może negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, 

sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta. 

1.2.8. Ryzyko związane z rozwojem sieci Internet 

Działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w dużej mierze jest uzależniona od rozwoju sieci Internet w 

kraju i jej dostępności. Rozwój sieci napotyka bariery, do najważniejszych z których można zaliczyć: 

niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę telekomunikacyjną, niewystarczająco niskie koszty dostępu, koszt 

zakupu komputera, niski stopień edukacji informatycznej społeczeństwa oraz świadomości korzyści, które 

zapewnia Internet. Obawa związana z korzystaniem z urządzeń informatycznych cechuje zwłaszcza ludzi 

http://www.kolekcjoner.nbp.pl/
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starszych. Ponadto działanie Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w oparciu o sieć internetową rodzi ryzyko 

związane z przestępstwami komputerowymi, takimi jak włamanie do systemu i jego uszkodzenie, zniszczenie 

albo zablokowanie wybranych funkcjonalności, kradzież danych klientów i danych na temat dokonanych 

transakcji stanowiących tajemnicę handlową. Mając na uwadze wspomniane zagrożenia spółki Grupy Kapitałowej 

Emitenta zatrudniają odpowiednio wykwalifikowanych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

transakcji, infrastruktury internetowej i stosuje właściwe systemy i procedury zabezpieczenia. 

Wskazane powyżej czynniki ryzyka mogą negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki 

finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta. 

1.2.10. Ryzyko spadku dynamiki rynku e-commerce 

Prognozy dynamicznego rozwoju polskiego rynku e-commerce opierają się w głównej mierze na założeniach, że 

intensywnie będzie budowana konieczna infrastruktura telekomunikacyjna, tworzone będą sprzyjające handlowi 

za pośrednictwem tego kanału dystrybucyjnego rozwiązania prawne, a także odpowiednio szybko rosnąć będzie 

powszechność wykorzystania Internetu. Brak postępu w tym zakresie może spowodować zmniejszenie się 

dynamiki rozwoju Internetu. 

Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju 

Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta. 

1.2.11. Ryzyko związane z niezawodnością systemu informatycznego 

Działalność operacyjna spółek Grupy Kapitałowej Emitenta bazuje na sprawnie funkcjonującym systemie 

informatycznym, pracującym w trybie on-line, który obsługuje 9 platform handlowych: www.e-numizmatyka.pl  

(IAP), www.fabrykazlota.pl , www.czystesrebro.pl ,  www.e-brylanty.pl , e-kantorwalutowy.pl , e-skupzlota.com.pl  

www.emonety.pl  (emonety.pl) i www.kursyzlota.pl (emonety.pl), www.kursysrebra.pl (emonety.pl). Jakiekolwiek 

problemy związane z ich prawidłowym funkcjonowaniem mogłyby przełożyć się na ograniczenie sprzedaży lub 

nawet uniemożliwić jej prowadzenie. 

Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju 

Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta. 

1.2.12. Ryzyko utraty zezwolenia na prowadzenie działalności 

Podstawowa działalność prowadzona przez Spółkę jest w znacznej części (obejmującej kupno i sprzedaż oraz 

pośrednictwo w kupnie i sprzedaży złota dewizowego i platyny dewizowej oraz wymianę walut) działalnością 

kantorową w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe. Działalność ta należy do działalności regulowanych  i wymaga 

wpisu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

Ewentualna utrata upewnień do prowadzenia działalności kantorowej skutkowałaby utratą znacznej części 

przychodów. Aby nie spowodować zaistnienia sytuacji. która mogłaby skutkować wykreśleniem Spółki z rejestru  

działalności kantorowej Emitent z należytą starannością przestrzega w swej działalności wszystkich 

obowiązujących przepisów, w szczególności Prawa dewizowego i przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu. Nie można jednak całkowicie wykluczyć tego ryzyka. 

 

 

1.3.  Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

1.3.1. Ryzyko niskiej wyceny i niskiej płynności akcji na rynku 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu ani na żadnym innym rynku 

zorganizowanym.  Nie ma więc pewności, że akcje Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich 

wprowadzeniu do obrotu na ASO.  

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu zależy od zleceń 

kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Z uwagi na strukturę akcjonariatu Emitenta, istnieje ryzyko, że 

liczba akcji będąca faktycznie przedmiotem transakcji na rynku może być w praktyce niewielka, w związku z czym 

akcje te mogą charakteryzować się niewielką płynnością. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca oferowane 

akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Cena akcji może być 

http://www.e-numizmatyka.pl/
http://www.fabrykazlota.pl/
http://www.czystesrebro.pl/
http://www.e-brylanty.pl/
http://e-kantorwalutowy.pl/
http://www.e-skupzlota.com.pl/
http://www.emonety.pl/
http://www.kursyzlota.pl/
http://emonety.pl/
http://www.kursysrebra.pl/
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niższa niż cena nabycia na skutek wielu czynników, między innymi okresowych zmian wyników operacyjnych 

Emitenta, liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu inflacji, zmian regionalnych lub krajowych czynników 

ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych. 

1.3.2. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w 

Alternatywnym Systemie Obrotu 

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe Emitenta w określonych 

przepisami przypadkach prawa oraz gdy: 

- zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

- zniesiona zostaje dematerializacja 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. 

Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w alternatywnym systemie może nastąpić również: 

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

Emitenta dodatkowych warunków, 

- jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników 

obrotu, 

- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

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

- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, organizator ASO może zwiesić obrót 

tymi instrumentami. 

Organizator Alternatywnego Systemu jest także uprawniony do wykluczenia z obrotu instrumentów finansowych 

Emitenta z obrotu jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie 

Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w 

szczególności: 

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych 

wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta  jak również dotyczącym działalności 

Emitenta, jego organów lub ich członków, 

- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej 

Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, 

istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez emitenta lub istotnego pogorszenia 

sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta, 

- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych), 

- przestrzeganie zakazu udostępniania  informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich 

publikacją, 

- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO. 

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, organizator ASO - 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. 

Z kolei ust. 3 tego samego artykułu stanowi, że w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi 

jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO 

lub bezpieczeństwa obrotu w ASO albo naruszenia interesów inwestorów, organizator ASO - na żądanie KNF -  

zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Art. 78 ust. 4 określa, że na żądanie KNF organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez nią instrumenty 

finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub 

bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym systemie lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

W przypadku wykluczenia Akcji Serii A2, B lub C z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności 

przez te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 
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1.3.3. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami 

finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 16 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. 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w ASO jeżeli 

Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie 

wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności: 

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych 

wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta  jak również dotyczącym działalności 

Emitenta, jego organów lub ich członków, 

- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej 

Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, 

istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez emitenta lub istotnego pogorszenia 

sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta, 

- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych), 

- przestrzeganie zakazu udostępniania  informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich 

publikacją, 

- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO. 

Do terminu zawieszenia, o którym mowa powyżej, nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1. Regulaminu ASO 

stanowiącego, iż czas zawieszenia nie może przekraczać trzech miesięcy.  

Paragraf 12 ust. 3 stanowi natomiast, iż przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych  

z obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin 

zawieszenia może w takim przypadku przekroczyć trzy miesiące. 

1.3.4. Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych na Emitenta 

przez Komisję Nadzoru Finansowego 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

W szczególności art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie stanowi, że w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub 

nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 157 (prowadzenie list osób mających dostęp do 

informacji poufnych), 158 (okresy zamknięte) lub 160 (przekazywanie informacji o transakcjach insiderów), KNF 

może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. 

Taką samą sankcję (karę pieniężną do 1 mln zł) przewiduje Ustawa o ofercie w art. 96. Może ona być 

zastosowane, jeśli Emitent  nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 

(obowiązek przekazania informacji o wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu w alternatywnym 

systemie) i art. 70 (obowiązek publikacji informacji o zmianie udziału akcjonariuszy w liczbie głosów na WZ 

emitentów oraz o osobach uprawnionych do udziału w WZ i uczestniczących w nim). 

Nie można z góry wykluczyć ryzyka wystąpienia któregoś z opisanych powyżej zdarzeń w przyszłości w 

odniesieniu do Spółki. 

1.3.5. Ryzyko związane z możliwością nałożenia kary pieniężnej przez Organizatora 

Alternatywnego Systemu Obrotu  

Na podstawie § 17c Regulaminu  ASO  Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta karę 

pieniężną w wysokości do 20.000 zł jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w 

Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w 

Regulaminie ASO, a w szczególności: 
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- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych 

wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta  jak również dotyczącym działalności 

Emitenta, jego organów lub ich członków, 

- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej i gospodarczej 

Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, 

istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez emitenta lub istotnego pogorszenia 

sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta, 

- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych), 

- przestrzeganie zakazu udostępniania  informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych przed ich 

publikacją, 

- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO. 

 

1.3.6. Ryzyko związanie z niskim free float 

Terminem free float (akcje w wolnym obrocie) określa się akcje należące do akcjonariuszy Spółki, z których każdy  

posiada udział mniejszy niż 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej.  Na dzień sporządzenia Dokumentu 

Informacyjnego free float  Emitenta wynosi 910.713 akcji, co stanowi zaledwie 4,11% udziału w akcjonariacie 

Emitenta. Konsekwencją niskiej liczby akcji w wolnym obrocie może być niska płynność akcji na rynku, która z 

kolei ogranicza możliwość zawierania transakcji i powoduje znaczną zmienność cen. 

GPW jako Organizator ASO wprowadziła formalny próg, poniżej którego notowane na rynku NewConnect spółki 

należy traktować jako objęte wysokim ryzykiem płynności. Miarą jest średnia wartość akcji w wolnym obrocie w 

ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jeśli nie przekracza nie przekracza ona 1,0 mln zł notowana spółka jest 

kwalifikowana do segmentu „NewConnect High Liquidity Risk” (HLR). Skutkuje to wykreśleniem akcji spółki z list 

uczestników indeksów rynku NewConnect, szczególnym oznaczaniem spółki w serwisach informacyjnych giełdy i  

odrębną prezentacją spółek tego segmentu w wynikach notowań. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wartość free float akcji Emitenta (obliczona według ceny 

emisyjnej Akcji Serii C, równej 1,90 zł) wynosi 1,73 mln zł. Nie można jednak wykluczyć ryzyka znacznego 

spadku kursu akcji, której konsekwencją mogłoby być zakwalifikowanie Emitenta do segmentu HLR.   

 



Dokument Informacyjny Inwestycje Alternatywne Profit S.A. 

 

 16 

2.  OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE 

ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

2.1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje 

zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym 

Za informacje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym odpowiedzialny jest Emitent - Inwestycje 

Alternatywne Profit S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Zarząd.    

Emitent ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w niniejszym Dokumencie 

Informacyjnym. 

 

2.2. Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za informacje zawarte w 

Dokumencie Informacyjnym 

 

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 roku 

 

      2.3. Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

 
 

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 roku 
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3.  DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 

WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO 

SYSTEMU OBROTU 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości 

instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów 

uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia 

praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub 

świadczeń dodatkowych 

3.1.1.  Rodzaj, liczba i wartość 

Do Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadzane są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę do dnia 

sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, to jest: 

1.  Akcje Serii A, zwykłe na okaziciela w liczbie 14.700.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć 

groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.470.000,00 zł. 

2. Akcje Serii B, zwykłe na okaziciela w liczbie 6.985.690 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć 

groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 698.569,00 zł. 

3. Akcje Serii C, zwykłe na okaziciela w liczbie 492.023 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda i o łącznej wartości nominalnej 49.202,30 zł. 

3.1.1a.  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 okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu 

w ASO nie miała miejsca żadna subskrypcja ani sprzedaż akcji Emitenta. 

Ostatnią subskrypcją akcji Emitenta była oferta niepubliczna Akcji Serii C przeprowadzona w dniach od 7 do 26 

marca 2012 roku. Akcje Serii C zostały zaoferowane indywidualnie oznaczonym adresatom, do których 

skierowano łącznie 40 propozycji nabycia do 3.000.000 Akcji Serii C po cenie emisyjnej 1,90 zł za jedną akcję. W 

ofercie 10 inwestorów objęło i opłaciło łącznie 492.023 Akcje Serii C. Podwyższenie kapitału zakładowego 

Emitenta w drodze emisji Akcji Serii C zostało zarejestrowane przez sąd w dniu 24 maja 2012 roku. 

 

3.1.2. Rodzaje uprzywilejowania  

Żadna z akcji Emitenta nie jest akcją uprzywilejowaną. 

Zgodnie z zapisami § 12 ust. 2-7 Statutu Emitenta określonym akcjonariuszom Spółki przyznano - zgodnie z art. 

354 § 1 KSH - uprawnienia osobiste. Dwaj akcjonariusze - Netmedia S.A. oraz Pan Mirosław Mejer - posiadają 

prawo do powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej.  

Uprawnienia do powoływania i odwoływania przez Netmedia S.A. Członka Rady Nadzorczej przysługuje jej, o ile 

posiada choćby pośrednio  co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Emitenta. Z uwagi na fakt, że Netmedia 

S.A. posiada 100% udział w kapitale zakładowym spółki Netmediacapital Ltd. z siedziba na Cyprze, a podmiot ten 

nabył akcje Emitenta od Netmedia S.A. uprawnienie to przysługuje także spółce Netmedicapital Ltd.  

Prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej przysługuje Panu Mirosławowi Mejer. 

Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie. Pozostali 

członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez WZ Spółki. 

Wskazane powyżej uprawnienia osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługują 

wskazanym akcjonariuszom, o ile każdy z nich posiada co najmniej 15% udział w kapitale zakładowym Spółki (w 
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przypadku Pana Mirosława Mejer wystarczy, że udział ten zapewniają łącznie akcje należące do niego i do Pani 

Agnieszki Mejer). 

W przypadku gdy zgodnie z powyższymi postanowieniami Mirosław Mejer i/lub Netmedia S.A. nie będą już 

uprawnieni do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki, takiego Członka Rady Nadzorczej 

Spółki powołuje Walne Zgromadzenie Spółki. 

 

3.1.3. Ograniczenia co do przenoszenia praw z papierów wartościowych 

3.1.3.1  Ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji zawarte w Statucie Emitenta 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń odnośnie przenoszenia praw z akcji. 

 

3.1.3.2. Ograniczenia swobody obrotu określone w Ustawie o ofercie i Ustawie o obrocie 

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

oraz w Ustawie o obrocie.  

Na mocy art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie każdy kto posiada informację poufną (w rozumieniu art. 154 tej ustawy) 

nie może wykorzystywać takiej informacji, czyli - w myśl art. 156 ust. 4 - nabywać ani zbywać, na rachunek 

własny lub osoby trzeciej, papierów wartościowych w oparciu o informację poufną będącą w jego posiadaniu, ani 

dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, żadnej innej czynności prawnej powodującej lub mogącej 

powodować rozporządzenie takimi papierami wartościowymi, w szczególności jeżeli papiery te są wprowadzone 

do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem 

ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest 

dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu. 

Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie stanowi, że osoby posiadające informacje poufną nie mogą ujawniać takiej 

informacji. Nie mogą też udzielać rekomendacji ani nakłaniać inne osoby na podstawie informacji poufnej do 

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. 

Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci 

albo inne osoby pozostające z Emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw 

pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz 

dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących 

powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym 

mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie. Nie mogą także w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako 

organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę 

osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 

emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących 

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

rachunek własny lub osoby trzeciej. (art. 159 ust. 1 i 1a Ustawy o obrocie). 

Na wymienione w poprzednim akapicie osoby, które pomimo zakazu dokonywałyby w czasie trwania okresu 

zamkniętego czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a, KNF może nałożyć, w drodze decyzji, karę 

pieniężną do wysokości 200.000 zł  (art. 174 ust. 1 Ustawy o obrocie). 

Na mocy art. 159 ust. 1b zakaz nabywania określonych instrumentów finansowych w okresach zamkniętych nie 

dotyczy czynności dokonywanych: 

- przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba podlegająca zakazowi wykonywania 

określonych czynności w okresach zamkniętych zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w 

sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne,  

- w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 

Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed 

rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, 

- w wyniku złożenia zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 

akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie, 

- w związku z obowiązkiem ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z 

przepisami Ustawy o ofercie, 

- w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, 
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- 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 informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, 

spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie do chwili 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,  

- 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, 

- 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, 

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych nie obowiązują osób, które nie posiadają dostępu 

do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.  

Osoby wymienione w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, (wchodzące w skład organów zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta, prokurenci i inne osoby pełniące funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 

informacji poufnych) obowiązane są do przekazywania KNF oraz Emitentowi informacji o zawartych przez nie 

oraz osoby blisko z nimi powiązane (określone  w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie), 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, a także - na mocy art. 161a ust. 1 - 

instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Na podstawie art. 175 ust. 1 Ustawy o obrocie KNF może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 

do 100.000 zł  na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek zawiadomienia o zawartych 

transakcjach z art. 160 ust. 1, chyba że osoba ta: zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność 

maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o 

transakcjach zawieranych w ramach tego zarządzania lub gdy przy zachowaniu należytej staranności nie 

wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji.  

Przepisy dotyczące zakazów i obowiązków określonych powyżej mają zastosowanie do Akcji Emitenta w oparciu 

o przepis art. 161a ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie.  

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie, każdy kto: 

- osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w 

spółce publicznej,  

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

spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1
/3%, 

50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

- posiadał ponad 33% ogólnej liczby głosów i stan ten zmienił się o 1% lub więcej, 

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz Spółkę w terminie 4 dni od dnia przeniesienia własności akcji bądź 

od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej 

dowiedzieć. W zawiadomieniu przedstawia się w szczególności informacje o: 

-  dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, 

-  liczbie akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów i ich procentowym udziale w 

ogólnej liczbie głosów - przed i po zmianie udziału, 

- zamiarach dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia 

zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia 10% ogólnej 

liczby głosów, 

- podmiotach zależnych posiadających akcje spółki i osobach, z którymi zawarto umowy w przedmiocie 

wykonywania głosów z akcji. 

Na mocy art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który 

osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajściem innego niż czynność prawna 

zdarzenia prawnego, nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe 
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prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej i pośrednim nabyciem akcji spółki 

publicznej.  

Z kolei art. 87 ust. 1 Ustawy o ofercie stanowi, że obowiązki określone w szczególności w art. 69 spoczywają: 

- również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku 

z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej, 

- na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

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

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

inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, 

- również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

następuje w związku z posiadaniem akcji przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz 

tego podmiotu, w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, z których podmiot 

ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na WZ albo przez osobę 

trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę uprawniającą do wykonywania prawa głosu, 

- również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na WZ został upoważniony do 

wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych 

dyspozycji co do sposobu głosowania, 

- również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 

przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na WZ lub prowadzenia trwałej polityki 

wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące 

powstanie tych obowiązków oraz na podmiotach, które zawierają takie porozumienie posiadając akcje spółki 

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

Obowiązki określone w szczególności w art. 69 Ustawy o ofercie powstają - na podstawie art. 87 ust. 2 - również 

w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w 

podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 

Akcjonariusz spółki publicznej, czyli w szczególności akcjonariusz Emitenta musi liczyć się z obowiązkiem 

przymusowego zbycia wszystkich posiadanych akcji w przypadku osiągnięcia przez jednego akcjonariusza (lub 

grupę powiązanych akcjonariuszy) 90% ogólnej liczby głosów na WZ. Reguluje to art. 82 Ustawy o ofercie 

(przymusowy wykup). Zgodnie z nim akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z 

podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z 

nim porozumienia, dotyczącego wspólnego nabywania akcji lub głosowania na WZ osiągnął lub przekroczył 90% 

ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży 

wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu 

następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. 

Zgodnie z treścią art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą 

być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o 

ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91 poz. 871 z późn. zm.). 

Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji o osiągnięciu 

lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o ofercie 

utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałami 

walnego zgromadzenia. 

Na mocy art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki 

publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie 

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

naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69. Z kolei ust. 1 pkt 3 tego samego artykułu zakazuje 

wykonywania głosu z akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem zasad 

ustalania takiej ceny, określonych w art. 79 Ustawy o ofercie. 

Przepis art. 75 ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie wyłącza akcje spółki, której akcje są wyłącznie przedmiotem obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu spod obowiązku ogłaszania wezwań w trybie określonym w art. 72-74 tejże 

ustawy. 
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3.1.3.3. Ograniczenia swobody obrotu określone w przepisach o ochronie konkurencji 

Nabywanie i obejmowanie akcji Emitenta, podlega także ograniczeniom określonym w Ustawie o ochronie 

konkurencji, która nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny obrót grup kapitałowych, do których należą 

przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji przekroczył w poprzednim roku obrotowym równowartość 

50.000.000 euro na terenie Polski lub 1.000.000.000 euro na świecie.  

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

1)  połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

2)  przejęcia - w szczególności poprzez nabycie lub objęcie akcji - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad 

całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców 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 Polski równowartość 10.000.000 euro. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji, jeżeli przychody ze sprzedaży netto przedsiębiorcy, nad którym ma 

nastąpić przejęcie kontroli, którego akcje będą objęte albo nabyte, lub z którego akcji ma nastąpić wykonywanie 

praw, nie przekroczył w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 

euro. 

Nie podlega także zgłoszeniu zamiar koncentracji polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję 

finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest 

prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi 

przed upływem roku od dnia nabycia oraz że instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do 

dywidendy, lub wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji. Prezes UOKiK na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć, w 

drodze decyzji, termin, jeżeli instytucja ta udowodni, że odsprzedaż akcji lub udziałów nie była w praktyce 

możliwa lub uzasadniona ekonomicznie prze upływem roku od dnia ich nabycia. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący 

kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy lub 

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 wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania 

koncentracji. Wydając zgodę Prezes UOKiK może w decyzji nałożyć  na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 

zamierzających dokonać koncentracji określone obowiązki lub przyjąć ich zobowiązanie do spełnienia 

określonych warunków. Ponadto Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 

kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości  do 

pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła  

zamiaru koncentracji. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia  w szczególności 

okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także 

uprzednie naruszenie przepisów tejże ustawy. 

Obowiązek zgłoszenia do Komisji Europejskiej koncentracji o „wymiarze wspólnotowym” zawiera rozporządzenie 

Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Koncentracja 

posiada wymiar wspólnotowy, jeżeli łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 

więcej niż 5 mld EUR; oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba, że każde z zainteresowanych 

przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w 

jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja, która nie osiąga progów podanych wyżej, posiada 

wymiar wspólnotowy, w przypadku, gdy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw 

wynosi ponad 2,5 mld euro i w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro i w każdym z tych państw łączny obrót 

każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln euro; oraz łączny obrót 

przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 

100 mln euro, chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 
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Koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, 

ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia można również dokonać, 

gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczera intencje zawarcia umowy lub, w przypadku 

publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod 

warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Koncentracje są oceniane celem stwierdzenia, czy są one zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem. Dokonując tej 

oceny Komisja uwzględnia: 

-  potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu widzenia, miedzy innymi, 

struktury wszystkich danych rynków oraz konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych we 

Wspólnocie lub poza nią; 

- pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i finansową, możliwości 

dostępne dla dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub rynków, wszelkie prawne lub inne 

bariery wejścia na rynek, trendy podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy konsumentów 

pośrednich i końcowych oraz rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod warunkiem, że dokonuje się 

on z korzyścią dla konsumentów i nie stanowi przeszkody dla konkurencji.  

Koncentracje, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego 

części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za zgodną ze 

wspólnym rynkiem. Koncentracje, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku 

lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za 

niezgodną ze wspólnym rynkiem. 

3.1.4. Obowiązek świadczeń dodatkowych akcjonariuszy i ustanowione 

zabezpieczenia 

Z akcjami Emitenta nie jest związany jakikolwiek obowiązek świadczeń dodatkowych. Zgodnie z najlepszą wiedzą 

Emitenta żadne jego akcje nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia ani nie są obciążone innymi prawami osób 

trzecich. 

 

 

3.2.  Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych 

3.2.1.  Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych  

Organem uprawnionym do pojęcia decyzji o emisji akcji, która nieodłącznie związana jest z podwyższeniem 

kapitału zakładowego spółki akcyjnej jest - w myśl art. 431 par. 1 KSH - Walne Zgromadzenie. 

3.2.2.  Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych,  

z przytoczeniem jej treści 

3.2.2.1. Akcje Serii A 

Akcje Serii A zostały utworzone na mocy § 1 - 5 Uchwały nr 1 Zgromadzenia Wspólników poprzednika prawnego 

Emitenta - Express M Sp. z o.o. z dnia 24 kwietnia 2008 roku o przekształceniu spółki w Inwestycje Alternatywne 

Profit S.A. Treść tych postanowień jest następująca: 

Uchwała Nr 1 

Wspólników Spółki „Express - M" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

z dnia 24 kwietnia 2008 roku 

o przekształceniu Spółki „Express - M" Sp. z o.o. w spółkę Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna 

§ 1 

Na podstawie art 551 § 1 kodeksu spółek handlowych Wspólnicy przekształcają Spółkę pod firmą 

„EXPRESS - M" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Drzymały 20, 02-495 Warszawa, wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000040036 ("Spółka 
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Przekształcana") w spółkę działającą pod firmą Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie („Spółka Przekształcona").  

§ 2 

Przyjmuje się wartość bilansową majątku Spółki pod firmą „EXPRESS - M" Sp. z o.o. na kwotę 12 453 270,70 

(słownie: dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt 

groszy) według stanu na dzień 01 lutego 2008 roku,   

§ 3 

Wspólnicy wyrażają zgodę na przekształcenie Spółki pod firmą „EXPRESS - M" Spółka z o.o. w Spółkę pod firmą 

Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna, zgodnie z Planem Przekształcenia. 

§ 4 

1. Wspólnicy postanawiają iż kapitał zakładowy Spółki pod firmą Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna 

wynosi 1 470 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 14 700 

000,00 (słownie: czternaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 

gr (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.  

2. Akcje Spółki Przekształconej przysługują dotychczasowym Wspólnikom Spółki Przekształcanej w następujący 

sposób:  

1) 4 775 000 (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela, serii A o 

wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) i łącznej wartości nominalnej 477 500 (czterysta 

siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych, przyznanych zostaje dotychczasowemu wspólnikowi 

„EXPRESS - M" Spółka z o.o. - Panu Mirosławowi Mejer, 

2) 7 425 000 (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 742.500 (siedemset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset tysięcy) złotych, przyznanych zostaje dotychczasowemu wspólnikowi 

„EXPRESS - M" Spółka z o.o. - Pani Agnieszce Mejer, 

3) 1 765 000 (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 176 500 (sto 

siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych, przyznanych zostaje dotychczasowemu wspólnikowi 

„EXPRESS - M" Spółka z o.o. - Panu Yury Tsykun, 

4) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda i 

łącznej wartości nominalnej 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, przyznanych zostaje dotychczasowemu 

wspólnikowi „EXPRESS - M" Spółka z o.o. - Pani Katarzynie Sabouri, 

5) 235 000 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć 

groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 23 500 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset) złotych, przyznanych 

zostaje dotychczasowemu wspólnikowi „EXPRESS - M" Spółka z o.o. - Panu Jarosławowi Ciszewskiemu. 

§ 5 

Akcje Spółki Przekształconej zostaną wydane Wspólnikom Spółki Przekształcanej, którzy złożą oświadczenia o 

uczestnictwie w spółce akcyjnej zgodnie z art 564 kodeksu spółek handlowych.   

[…] 

Przekształcenie zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 maja 2008 roku. 

3.2.2.2. Akcje Serii B 

Emisja Akcji Serii B została dokonana na podstawie Uchwały nr 31 ZWZ Inwestycje Alternatywne Profit S.A. z 

dnia 24 maja 2009 roku, o następującej treści: 

Uchwala nr 31 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna (dawniej: Express M Sp. z o.o.)  

z siedzibą Warszawie 

z dnia 24 kwietnia 2009 roku 
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w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Inwestycje Alternatywne Profit S.A. w drodze oferty prywatnej 

nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany 

Statutu Spółki 

 

„Działając na podstawie art 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art 432, art. 433 § 2, 431 § 7 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Podwyższa się, w drodze oferty prywatnej, kapitał zakładowy Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna w 

Warszawie (dalej: Spółka) do kwoty nie niższej niż 2.159.354,90 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 2.168.569 zł 

(słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych), to jest o kwotę 

nie niższą niż 689.354,90 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 

dziewięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 698.569.zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset 

sześćdziesiąt dziewięć) złotych. 

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 6.893.549 (słownie: sześć 

milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć): i nie więcej niż 6.985.690 

(słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) sztuk akcji serii B. 

3. Wobec brzmienia art. 336 § 3 kodeksu spółek handlowych wszystkie akcje nowej emisji serii B będą akcjami 

zwykłymi na okaziciela. 

4. Każda akcja nowej emisji serii B ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

5. Akcje serii B zostaną zaoferowane wybranym akcjonariuszom emonety.pl Spółki Akcyjnej, z siedzibą w 

Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy . dla m.st Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312819 (dalej: 

emonety.pl) w sposób wskazany w ustępie 10.   

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, do zawarcia umów objęcia akcji nowej emisji serii B. 

7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 30 września 2009 r. 

8. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii B wynosi 2,13 zł (słownie: dwa złote trzynaście groszy)  

9. Akcje nowej emisji serii B zostaną objęte za wkłady niepieniężne w postaci 14.784.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii A spółki emonety.pl (dalej Akcje) o wartości nominalnej 0.10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda i łącznej wartości nominalnej 1.478.400 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem czterysta) złotych, 

stanowiących 95,04% wszystkich Akcji emonety.pl i uprawniających do 95,04% głosów z ogólnej ich liczby na 

Walnym Zgromadzeniu emonety.pl. Kapitał zakładowy spółki ernonety.pl wynosi 1.555.500 zł i dzieli się na 

15.555.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A. Spółka emonety.pl wyceniona została na kwotę 15.692.000 

(słownie: piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych,; a wkład niepieniężnych w 

postaci 14.784.000 Akcji został wyceniony na kwotę 14.914.209 (słownie: czternaście milionów dziewięćset 

czternaście tysięcy dwieście dziewięć) złotych. 

10. Akcje nowej emisji serii B zostaną pokryte w następujący sposób:      

a) NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; (kod pocztowy: 02-625) przy . ulicy Woronicza 15, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000259747 - wniesie wkład niepieniężny w postaci 14.589,000 (słownie: czternaście 

milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) Akcji - w zamian za 6 893 549 (sześć milionów' osiemset 

dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) akcji serii B Spółki. Wkład niepieniężny 

wyceniony został na 14.717.492 zł (słownie: czternaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy 

czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote); 

b) Myard Investment Group Spółka Akcyjna w Bielsku Białej (kod pocztowy: 43-300) przy ulicy Katowickiej 

37, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Salowego pod numerem KRS 

0000292870 - wniesie wkład niepieniężny w postaci 84.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) Akcji" - 

w zamian za 39 691 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii B Spółki. 

Wkład niepieniężny wyceniony został na 84.739.83 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset 

trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze); 

c) Mirosław Bogdan Kowalski ~ wniesie wkład niepieniężny w postaci 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) 

Akcji - w zamian za 3.544 (trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcji serii B Spółki. Wkład niepieniężny 
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wyceniony został na 7.566,06 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześć 

groszy); 

d) Waldemar Zbigniew Chruścicki - wniesie wkład niepieniężny w postaci 7.500 (słownie: siedem tysięcy 

pięćset) Akcji - w zamian za 3 544 (trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcji serii B Spółki. Wkład 

niepieniężny wyceniony został na 7.566,06 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 

sześć groszy); 

e) Paweł Perz - wniesie wkład niepieniężny w postaci 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) Akcji - w 

zamian za 3 544 (trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcji serii B Spółki. Wkład niepieniężny 

wyceniony został na 7.566,06 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześć 

groszy); 

f) Adam Dariusz Maciejewski - wniesie wkład niepieniężny w postaci 42.000 (słownie: czterdzieści dwa 

tysiące) Akcji - w zamian za 19 846 (dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji serii B 

Spółki, Wkład niepieniężny wyceniony został na 42.369,91 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta 

sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy); 

g)  Andrzej Stanisław Wierzba - wniesie wkład niepieniężny w postaci 42.000 (słownie: czterdzieści dwa 

tysiące) Akcji - w zamian za 19 846 (dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści. sześć) akcji serii B 

Spółki, Wkład niepieniężny wyceniony został na 42.369,91 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta 

sześćdziesiąt dziewięć złotych . dziewięćdziesiąt jeden groszy);  

h) Zbigniew Jerzy. Pszczoła - wniesie wkład niepieniężny w postaci 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) 

Akcji - w zamian za 2.126 (dwa tysiące sto dwadzieścia sześć) akcji, serii B Spółki. Wkład niepieniężny 

wyceniony został na 4.539,63 zł (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt 

trzy grosze). 

11. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki. 

12. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji 

nowej emisji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu 

Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

13. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2009 tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku. 

§ 2. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:  

Paragraf 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:        

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 470 000 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy) złotych.  

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 14 700 000 (słownie: czternaście milionów siedemset tysięcy) akcji na 

okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.". 

otrzymuje brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.159.354,90 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt dziewięć 

tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 2.168.569 zł (słownie: dwa 

'miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 

21.593.549 (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści 

dziewięć) i nie więcej niż 21.685.690 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt pięć 

tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0.10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: 

a. 14.700.000 (słownie: czternaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

b. nie mniej niż 6.893.549 (słownie: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści 

dziewięć) i nie więcej niż .6.985.690 (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset 

dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

2.  Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki - mieniem spółki przekształcanej. Akcje 

serii B zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki odpowiednio w drodze emisji akcji serii B." 

§ 3. 

1.  Upoważnia się Zarząd Spółki do:  
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1) określenia szczegółowych warunków emisji. w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o objęciu 

akcji serii B oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii B; 

2) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 

310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.; 

3)  złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h. 

2.  Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego 

zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności 

rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki." 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inwestycje Alternatywne Profit Spółka 

Akcyjna (dawniej; Express M Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2009 roku: 

Opinia Zarządu Inwestycje Alternatywne Profit S.A, z .siedzibą w Warszawie uzasadniająca  pozbawienie prawa 

poboru akcji serii B oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii B: 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii B w oparciu o subskrypcję 

prywatną pozwoli na wniesienie do spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A.  aportu w postaci 14.784.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii A spółki emonety.pl SA. stanowiących 95,04% wszystkich akcji emonety.pl S.A. i 

uprawniających do 95,04% głosów z ogólnej ich liczby na walnym zgromadzeniu emonety.pl S.A.  

Umożliwi to spółce Inwestycje Alternatywne Profit S.A, pozyskanie cennego dla niej podmiotu zależnego, co w 

konsekwencji zwiększy dynamiką rozwoju Inwestycje Alternatywne Profit S.A. oraz spowoduje wzrost jej 

wiarygodności na rynku. Ponadto zapewni zwiększenie udziału grupy kapitałowej Inwestycje Alternatywne Profit 

S.A. w rynku, czego skutkiem będzie nie tylko jej prawidłowe funkcjonowanie, ale również umocnienie pozycji 

wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. 

Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B w wysokości 2,13 zł (słownie: dwa złote trzynaście 

groszy) za każdą akcję. 

 

Wszystkie Akcje Serii B zostały objęte przez wszystkie osoby wymienione w § 1 ust. 10 lit. od a do h powyższej 

uchwały (łącznie 8 osób fizycznych i prawnych) w określonych w uchwale ilościach i pokryte wkładem 

niepieniężnym w postaci  akcji spółki emonety.pl S.A. w łącznej liczbie 14.784.000. 

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta dokonane w drodze emisji Akcji Serii B zostało zarejestrowane 

przez sąd w dniu 29 maja 2009 roku. 

3.2.2.3. Akcje Serii C 

Emisja Akcji Serii C została dokonana na podstawie Uchwały nr 6 NWZ Inwestycje Alternatywne Profit S.A. z dnia 

31 października 2011 roku, zmienionej Uchwałą nr 7 NWZ Spółki z dnia 25 stycznia 2012 roku. 

Ujednolicona treść uchwały jest następująca: 

Uchwała nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 31 października 2011r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji 

prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 

oraz o zmianie Statutu spółki 

zmieniona Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INWESTYCJE ALTERNATYWNE 

PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany 

uchwały numer 6 z dnia 31 października 2011 roku 

[tekst ujednolicony] 

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2, 431 § 7 k.s.h. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:   

§ 1. 
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1.  Podwyższa się kapitał zakładowy Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna do kwoty nie niższej niż 

2.168.570,00 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i nie wyższej 

niż 2.468.569,00 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 

złotych) to jest o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy 

złotych). 

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej 

niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) sztuk akcji serii C. 

3. Wszystkie akcje nowej emisji serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 

4. Każda akcja nowej emisji serii C ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

5. Akcje serii C zostaną zaoferowane nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) oznaczonym 

adresatom w drodze subskrypcji prywatnej. Umowy o objęciu akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 

31 marca 2012 roku. 

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia listy osób, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji 

serii C oraz wskazania liczby akcji oferowanych poszczególnym osobom. 

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii C. 

8. Akcje nowej emisji serii C zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną 

przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

9. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia 

akcji nowej emisji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia 

Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny 

emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

10.Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2011, tj.  od dnia 1 stycznia 2011 roku. 

§ 2. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: 

Paragraf 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu : 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.168.569 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset 

sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 21.685.690 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset 

osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie dziesięć 

groszy) każda, w tym: 

a.  14.700.000 (czternaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 

b.  6.985.690 (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji 

zwykłych na okaziciela serii B.  

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki - mieniem spółki przekształcanej. 

Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki odpowiednio w drodze emisji akcji serii B."  

otrzymuje brzmienie : 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.168.570,00 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy 

pięćset siedemdziesiąt złotych) i nie więcej niż 2.468.569,00 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt  osiem 

pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 21.685.700 (dwadzieścia jeden milionów 

sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset) akcji i nie więcej niż 24.685.690 (dwadzieścia cztery miliony 

sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda, w tym: 

a. 14.700.000 (słownie: czternaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;  

b. 6.985.690 (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji 

zwykłych na okaziciela serii B; 

c. nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) i nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C. 

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki - mieniem spółki przekształcanej. 

Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki odpowiednio w drodze emisji akcji serii B. Akcje seri i C zostały pokryte w 
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całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

odpowiednio w drodze emisji akcji serii C."  

§ 3. 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

1)  określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o objęciu akcji 

serii C, zasad płatności za akcje serii C oraz zasad przydziału akcji serii C; 

2)  dokonania przydziału akcji serii C; 

3) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 

310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.; 

4) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h. 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego 

zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3). 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności 

rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii C zostało zarejestrowane przez sąd w 

dniu 24 maja 2012 roku. Kwota faktycznego podwyższenia kapitału zakładowego jest równa 49.202,30 zł. 

 

 

 

3.3.  Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje Serii A, Akcje Serii B i Akcje Serii C są tożsame w prawach, w szczególności w prawie do dywidendy.  

Akcje Serii A uprawniały do dywidendy począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony został do podziału za rok 

obrotowy 2008, rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2008. Akcje Serii B uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 

dywidendy należnej za rok obrotowy 2009, który rozpoczął się 1 stycznia 2009. Akcje Serii C uczestniczą w 

dywidendzie począwszy od wypłat z zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2011, rozpoczęty w dniu 

1 stycznia 2011 roku.  

Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwałą nr 17 z dnia 19 czerwca 2012 roku dokonało podział zysku Spółki za rok 

obrotowy 2011 w wysokości 4.364.904,82 zł w następujący sposób: 

-  kwotę 1.600.000,00 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy, to jest po 7,21 gr na jedną akcję, 

-  kwotę 2.764.904,82 zł przeznaczono na kapitał zapasowy. 

 

 

3.4.  Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich 

realizacji  

3.4.1.  Prawa z akcji 

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa majątkowe i korporacyjne: 

Prawo do dywidendy 

Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, czyli do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez ZWZ do wypłaty akcjonariuszom. Zysk 

rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Prawo do dywidendy za dany rok obrotowy powstaje w dniu ustalenia 

prawa do dywidendy (zwanym także dniem dywidendy), określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia o podziale zysku. Uchwała ZWZ określa także dzień wypłaty dywidendy.  

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi - żadna z nich nie jest uprzywilejowana co do dywidendy. 
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Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i prawo głosu 

Na podstawie art. 412 KSH każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu (WZ) oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.  

Zgodnie z art. 412
1
 KSH pełnomocnictwo powinno być co do zasady udzielone na piśmie pod rygorem 

nieważności, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i 

wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka publiczna jest 

obowiązana wskazać akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. 

Art. 412
2
 KSH określa, że w ogólności członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na 

walnym zgromadzeniu, ale zawiera też przepis szczególny stwierdzający, że ograniczenie to nie dotyczy spółki 

publicznej. Stanowi także, że jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek 

zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik 

spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym 

walnym zgromadzeniu. Dodatkowo taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi-mocodawcy 

okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego 

pełnomocnictwa jest wyłączone, a poza tym ten szczególny pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z 

instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza-mocodawcę. 

Zgodnie z art. 406
1
 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby 

będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji 

uczestnictwa w WZ). Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i 

akcji imiennych. 

Na podstawie Art. 406
2
 KSH uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje 

prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu 

rejestracji uczestnictwa w WZ. 

Art. 406
3
 KSH stanowi, że akcjonariusz spółki publicznej posiadający zdematerializowane akcje zapisane na 

rachunku papierów wartościowych zamierzający uczestniczyć w WZ zwraca się do podmiotu prowadzącego 

rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 

WZ. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna 

zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Żądanie 

takie można zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu 

powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ. Wykaz uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na 

okaziciela do uczestnictwa w WZ spółki publicznej sporządza KDPW i przekazuje spółce nie później niż na 

tydzień przed datą WZ. 

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi - żadna z nich nie jest uprzywilejowana co do głosu. 

Przepis art. 413 KSH, zgodnie z którym akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako 

pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z 

jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu 

pomiędzy nim a spółką nie ma zastosowania do spółki publicznej w zakresie wykonywania głosu jako 

pełnomocnik przez akcjonariusza w sprawach dotyczących jego osoby. Akcjonariusz będący pełnomocnikiem ma 

obowiązek ujawnić akcjonariuszowi-mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość 

wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a dodatkowo akcjonariusz-

pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza-mocodawcę. 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na 

rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów 

wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

W związku z prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta akcjonariusz ma prawo do: 

- żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania 

Rady Nadzorczej (art. 385 § 3 KSH) - na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą 

część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe WZ w drodze 

głosowania oddzielnymi grupami; 

- żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z 

odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed ZWZ (art. 

395 § 4 KSH); 

- zwołania NWZ i wyznaczenia przewodniczącego tego zgromadzenia. Prawo przysługuje akcjonariuszom 

reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce (art. 

399 § 3 KSH);  
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-  żądania zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. Prawo to przysługuje 

akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 400 KSH) - jeżeli zaś w terminie 

dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane WZ, sąd rejestrowy może 

upoważnić do zwołania WZ akcjonariuszy występujących z tym żądaniem; 

-  żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Prawo to przysługuje 

akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 401 § 1 KSH). Żądanie w 

przypadku spółki publicznej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym 

terminem WZ; 

- zgłaszania (przez akcjonariuszy spółek publicznych) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka ma obowiązek 

niezwłocznego ogłaszania takich projektów uchwał na swej stronie internetowej (art. 401 § 4 KSH); 

- zgłaszania przez każdego akcjonariusza podczas WZ projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad (art. 401 § 5 KSH); 

-  przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz żądania odpisu listy za zwrotem 

kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH); 

-  żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed 

WZ (art. 407 § 2 KSH); 

-  żądania tajnego głosowania (art. 420 § 2 KSH); 

-  przeglądania księgi protokołów WZ i żądania wydania odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH); 

- zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia, w przypadku jeśli podjęta uchwała jest sprzeczna ze Statutem 

bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Uchwała 

taka może być na mocy art. 422 KSH zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o 

uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje 

akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w WZ oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni 

na WZ - jedynie w przypadku wadliwego zwołania WZ lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 

porządkiem obrad; 

- wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały WZ sprzecznej z ustawą, na 

podstawie art. 425 §1 KSH. Zgodnie z § 3 tego artykułu powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały WZ 

spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż 

w terminie roku od dnia powzięcia uchwały, przy czym (na mocy § 4) upływ terminów określonych w § 3 nie 

wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały; 

-  prawo do udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad WZ (art. 428 

§ 1-3 KSH). Zarząd jest zobowiązany udzielić akcjonariuszowi żądanych informacji, jeżeli jest to uzasadnione 

dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien jednak odmówić udzielenia informacji w 

przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni 

zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 

przedsiębiorstwa albo w przypadku gdy udzielenie informacji mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie 

odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może 

udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od dnia zakończenia WZ; 

- prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji w przypadku 

gdy odmówiono mu ujawnienia żądanej informacji podczas obrad WZ (art. 429 KSH). 

Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy 

Zgodnie z KSH akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 

posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH akcjonariusz 

może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały WZ podjętej 

większością co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 

głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być 

objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie 

akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy 

uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym 

służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa 

poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia. Zarząd przedstawia WZ pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz 

proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 
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Zgodnie z art. 474 KSH akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Majątek ten dzieli się między 

akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.  

Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

 

3.5.  Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do 

wypłaty dywidendy w przyszłości 

Decyzje o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zarząd Emitenta w 

okresie najbliższych 2 lat będzie wnioskował o pozostawienie w Spółce i nie przeznaczaniu na wypłatę dywidendy 

takiej części zysku, jaka będzie niezbędna dla sfinansowania rozwoju Emitenta. Akcje Emitenta nie są 

uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

 

3.6.  Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z 

posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi 

dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika 

podatku 
 

3.6.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych 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 (Ustawa 

pdof): 

1)  podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

2)  przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 

ustawy pdof, 

3)  podatek z tytułu dywidendy wynosi 19%, 

4) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, czyli podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

3.6.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych w 

Ustawie pdop: 

1)  podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy, 

2)  podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu, 

3)  kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy odlicza się od kwoty podatku, obliczonego 

zgodnie z art. 19 ustawy  

4)  od podatku dochodowego zwolnione są spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, uzyskujące 

dochody od spółek tworzących tę grupę, 

5)  płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku 

dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika 

urzędu skarbowego. 

3.6.3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze zbycia akcji 

Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze zbycia akcji. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to 

podatek potrącany u źródła).  
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Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy pdof, dochody uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z odpłatnego 

zbycia papierów wartościowych podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 19% od uzyskanego dochodu. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy pdof, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z 

tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a określonymi przez ustawę kosztami uzyskania przychodów.  

Po zakończeniu roku podatkowego dochody ze zbycia akcji uzyskane w roku podatkowym podatnik jest 

obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy pdof i na tej 

podstawie obliczyć należy podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy pdof).  

W przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne należy mieć dodatkowo na uwadze 

postanowienia właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 30b ust. 3 

Ustawy pdof zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu 

opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem posiadania przez podatnika 

certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. 

Powyższe informacje nie dotyczą przypadków, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw 

z nich wynikających następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

3.6.4. Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze zbycia akcji 

Zgodnie z Ustawą pdop przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji stanowiący różnicę 

pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to podatek 

potrącany u źródła). Dochód uzyskany ze zbycia akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega 

opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

3.6.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc) 

Sprzedaż papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy 

ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 101 

poz. 649). Stawka podatku, określona w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b wynosi 1% od wartości transakcji.  

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

- firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

- dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

- dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

- dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, 

jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 

stanowią czynności cywilnoprawne zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Dodatkowo, na podstawie art. 2  pkt 4, 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. 
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4.  DANE O EMITENCIE 

 

4.1.  Podstawowe informacje  

nazwa (firma) :  Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna 

forma prawna :  spółka akcyjna 

kraj siedziby :  Polska 

siedziba : Warszawa  

adres : ul. Wspólna 50 lokal 1, 00-684 Warszawa  

telefon :  22 523 25 25 

faks :  22 523 25 01 

adres poczty elektronicznej : biuro@iaprofit.pl     

adres głównej strony internetowej :  www.iaprofit.pl   

identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej: REGON 012078518 

numer według właściwej identyfikacji podatkowej : NIP 522-01-01-071   

 

 

4.2.  Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony. 

 

 

4.3.  Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został 

utworzony Emitent 

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie KSH i innych właściwych 

przepisów. 

 

 

4.4.  Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do 

właściwego rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest 

podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania 

zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem 

organu, który je wydał 

Emitent został zarejestrowany w dniu 29 maja 2008 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306830 

Emitent powstał w wyniku przekształcenia Express M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie. Poprzednik prawny Emitenta był zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 

0000040036. 

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu. 

mailto:biuro@iaprofit.pl
http://www.iaprofit.pl/
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Działalność kantorowa prowadzona przez Spółkę jest - stosownie do reglamentacji zawartych w ustawie Prawo 

dewizowe - działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru 

prowadzonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

Emitent prowadzi działalność kantorową w zakresie kupna i sprzedaży złota dewizowego, platyny dewizowej, 

pośrednictwa w kupnie i sprzedaży złota dewizowego i platyny dewizowej oraz wymiany walut. Poprzednik 

prawny Emitenta został wpisany do rejestru działalności kantorowej pod numerem 941/2004 w dniu 

28 października 2004 r. Po mianie formy prawnej Emitent otrzymał aktualizację decyzji o wpisie do rejestru, w 

którym aktualnie figuruje pod nr 6438/2008. 

4.5.  Krótki opis historii Emitenta 

1991 rok powstanie Express - M Sp. z o.o. - poprzednika prawnego Emitenta 

2002 rok uruchomienie platformy internetowej e-numizmatyka.pl , wprowadzenie do sprzedaży pierwszej 

własnej limitowanej kolekcji złotych sztabek zatytułowanych „Władcy Polski”, nawiązanie kontaktów 

biznesowych z pierwszym zagranicznym partnerem – Mayer’s Mint GmbH z Niemiec. 

2003 rok rozpoczęcie sprzedaży abonamentów na monety emitowane przez NBP 

2006 rok  emisja pierwszej w Polsce emisji złotych sztabek 

2008 rok przekształcenie Express M Sp. z o.o. w Inwestycje Alternatywne Profit S.A. 

2009 rok przejęcie spółki emonety.pl S.A. - prowadzącej platformę internetową emonety.pl - od giełdowej 

spółki Netmedia S.A. w zamian za akcje serii B. 

2010 rok  uruchomienie ekskluzywnego salonu w Warszawie przy ulicy Wspólnej 50 

2011 rok  rozpoczęcie działalności kantoru walutowego on-line 

2011 rok  uruchomienie skupu złota przez Internet 

2012 rok  oferta niepubliczna Akcji Serii C 

 

4.6.  Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych 

Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.217,771,30 zł i jest w 

pełni opłacony. Kapitał zakładowy jest podzielony na 22.177.713 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w 

tym: 

- 14.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

-   6.985.690 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

-         492.023 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

Zgodnie z art. 396 § 1 KSH w Spółce należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% 

zysku za każdy rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na 

dzień 31 grudnia 2011 roku kapitał zapasowy Emitenta wynosił (w ujęciu jednostkowym) 19.569,6 tys. zł. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 19 czerwca 2012 roku postanowiło o przeznaczeniu kwoty 

2.765 tys. zł. na kapitał zapasowy, w związku z czym na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego ma on 

wartość  23.210 tys. zł. 

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Walne Zgromadzenie może tworzyć inne (niż kapitał zapasowy) kapitały. 

Uchwały w tym przedmiocie do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie zostały przez WZ Emitenta 

podjęte. 

Zgodnie ze: 

- skonsolidowanym bilansem Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2011 roku zbadanym przez 

biegłego rewidenta, 

- skonsolidowanym bilansem Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2012 roku, który nie podlegał 

badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta 

na wartość kapitałów własnych Spółki, składają się następujące pozycje : 

http://www.e-numizmatyka.pl/
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[ tys.  zł ] 31.12.2011 30.09.2012 

KAPITAŁ WŁASNY 28.296  29.357 

Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 28.296 29.357 

Kapitał zakładowy 3.079  3.129 

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 14.181 14.181 

Pozostałe kapitały 5.924 9.029 

Niepodzielony wynik finansowy 382 1.461 

Wynik finansowy bieżącego okresu  4.730 1.557 
 

WZ Spółki postanowiło o sporządzaniu przez Emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z 

MSR / MSSF począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.  

W związku z przejściem na stosowanie zasad MSR / MSSF w 2009 roku kapitał zakładowy został skorygowany o 

kwotę 910.868,00 zł jako efekt hiperinflacji w latach 1991-1996. Skutki przeszacowania zostały odniesione w 

ciężar pozycji „wynik z lat ubiegłych”.  

 

4.7.  Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony w pełnej wysokości. 

 

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 

Spółka nie emitowała obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji.  

 

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 Zarządu do 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 

Żadne instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na rynkach zorganizowanych.  

W związku z instrumentami finansowymi Spółki nie były nigdy wystawiane kwity depozytowe. 
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4.11.  Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub 

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 jest: 

-  podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 p. 14 Ustawy o ofercie,  

- jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 p. 37 i 38 Ustawy o rachunkowości,  

- spółką dominującą w rozumieniu art. 4 §1 p.4 KSH,  

w stosunku do emonety.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67 paw. 29, 00-871 Warszawa, w 

której Emitent posiada 15.555.000 akcji, co stanowi 100% w kapitale zakładowym i uprawnia do 100% głosów 

na Walnym Zgromadzeniu.  

Emitent nie posiada innych podmiotów zależnych. 

Emitent nie jest podmiotem zależnym od jakiegokolwiek innego podmiotu.  

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie istnieje domniemanie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 

pkt 5 Ustawy o ofercie pomiędzy Mirosławem Mejer a jego żoną Agnieszką Mejer oraz jej siostrą Katarzyną 

Boroń. Na podstawie tego domniemania, Mirosław Mejer posiada łącznie z żoną Agnieszką Mejer oraz jej siostrą 

Katarzyną Boroń 12.700.000 akcji Emitenta, które stanowią 58,56% w kapitale zakładowym i uprawniają do 

wykonywania 58,56% głosów na WZ. W związku z tym wskazani powyżej akcjonariusze wykonują wspólnie 

obowiązki i korzystają z praw określonych w Rozdziale 4 Ustawy o ofercie „Znaczne pakiety akcji spółek 

publicznych” - w szczególności dotyczące informowania o przekroczeniu progów liczby głosów na WZ 

i ogłaszania wezwań na nabycie akcji. 

 

4.11A. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i 

organizacyjnych pomiędzy: 

4.11A.1. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta 

Pan Mirosław Mejer - Prezes Zarządu Spółki jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 6.100.000 

akcji, stanowiących 27,51% udział w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 27,51% głosów na 

WZ Spółki. 

Pani Agnieszka Mejer - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta, 

posiadającym 6.100.000 akcji, odpowiadających 27,51% udziałowi w kapitale zakładowym i uprawniających do 

wykonywania 27,51% głosów na WZ Spółki. 

4.11A.2. Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

Pani Agnieszka Mejer i Pan Mirosław Mejer - znaczący akcjonariusze Emitenta, z których każde posiada po 

6.100.000 akcji, odpowiadających 27,51% udziałowi w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 

27,51% głosów, czyli łącznie 12.200.000 akcji, stanowiących 55,02% udział w kapitale zakładowym i 

uprawniających do wykonywania 55,02% głosów na WZ Spółki.  

Pani Agnieszka Mejer i Pan Mirosław Mejer są - odpowiednio - Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Prezesem 

Zarządu Spółki. 
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4.11A.3. Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a 

Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów 

zarządzających i nadzorczych) 

Nie istnieją żadne powiązania osobowe, majątkowe ani organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami 

wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami 

Emitenta a: 

- Autoryzowanym Doradcą, 

- osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Autoryzowanego Doradcy. 

 

4.11B. Istotne aktywa trwałe Grupy Kapitałowej Emitenta 

4.11B.1. Rzeczowy majątek trwały 

Zgodnie ze skonsolidowanym bilansem Grupy Kapitałowej Emitenta na koniec roku obrotowego 2011 wartość 

środków trwałych wynosi 4.813 tys. zł, wśród których przeważają środki trwałe własne o łącznej wartości 4.619 

tys. zł. Łączna wartość środków trwałych będących przedmiotem umów leasingu wynosi 194 tys. zł. 

Wśród środków trwałych Emitenta grupą o największej wartości są budynki i budowle o łącznej wartości 

bilansowej netto wynoszącej na koniec 2011 roku 3.883 tys. zł. Do najistotniejszych nieruchomości Emitenta 

należą: 

- lokal użytkowy  przy ul. Wspólnej 50/1 (siedziba Emitenta) przeznaczony na firmowy salon sprzedaży o 

powierzchni 96,43 m
2
 o wartości 1.912 tys. PLN,  

- lokal użytkowy przy ul. Wspólnej 50/19 przeznaczony na centrum sprzedaży mobilnej o powierzchni 50,14 m
2
 

o wartości 539 tys. PLN.  

Wartość bilansowa każdej z pozostałych grup środków trwałych Spółki jest o rząd wielkości mniejsza i wynosi: 

maszyny i urządzenia 210 tys. zł, środki transportu 203 tys. zł, pozostałe środki trwałe 405 tys. zł, środki trwałe w 

budowie 112 tys. zł. 

Osobną pozycję aktywów Spółki stanowią nieruchomości inwestycyjne, w której na koniec roku 2011 wykazana 

jest wartość 897 tys. zł. Stanowi ją w całości nabyta w 2011 roku nieruchomość przy ul. Żelaznej 67 paw. 29 

przeznaczona na siedzibę spółki zależnej Emitenta. Nabywanie nieruchomości inwestycyjnych nie wchodzi 

obecnie w zakres podstawowej działalności Emitenta. Prowadzenie takiej działalności nie jest również planowane 

w przyszłości.  

4.11B.2. Wartości niematerialne i prawne 

Podstawową pozycją aktywów niematerialnych Emitenta o wartości 11.713 tys. zł - co odpowiada 19% sumy 

bilansowej i 41% kapitału własnego - jest wartość firmy.  

Wartość firmy powstała w wyniku przejęcia 100% akcji emonety.pl S.A. i jest różnicą łącznej ceny nabycia 

wynoszącej 15.663 tys. zł i wartości godziwej aktywów spółki przejmowanej, równej 3.950 tys. zł. 

Na pozostałe wartości niematerialne o łącznej wartości bilansowej 468 tys. zł składa się oprogramowanie 

komputerowe (452 tys. zł) oraz inne wartości niematerialne i prawne o wartości 16 tys. zł. 
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4.12.  Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach 

lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i 

ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, 

towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych 

produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży 

ogółem dla Grupy Kapitałowej i Emitenta, w podziale na 

segmenty działalności 

Podstawowym obszarem, w którym działa Grupa Kapitałowa IAP jest handel detaliczny kruszcami inwestycyjnymi 

oraz numizmatami i kamieniami szlachetnymi. Sprzedaż prowadzona jest na platformach internetowych: e-

numizmatyka.pl, fabrykazlota.pl, emonety.pl, kursyzlota.pl , kursysrebra.pl, czystesrebro.pl, e-brylanty.pl , a skup 

kruszcu poprzez stronę e-skupzłota.com.pl.  Uzupełnieniem oferty jest sprzedaż walut obcych poprzez platformę 

internetową e-kantorwalutowy.pl. Emitent traktuje tę działalność jako usługę komplementarną względem 

transakcji na kruszcach inwestycyjnych. 

Ponadto nieznacznym źródłem przychodów z działalności operacyjnej jest okazjonalna sprzedaż  reklam 

internetowych na kluczowych portalach: e-numizmatyka.pl  oraz emonety.pl   

    

4.12.1. Opis działalności prowadzonej przez Emitenta 

Kruszce inwestycyjne 

Emitent oferuje klientom sprzedaż kruszców inwestycyjnych w dwóch opcjach: 

- natychmiastowej - dostawa zakupionego przez klienta metalu szlachetnego realizowana jest natychmiast po 

otrzymaniu wpłaty, 

- przyszłej - z dostarczeniem w późniejszym terminie w stosunku do terminu zapłaty. 

Inwestycji można dokonać w drodze zakupu złota lub srebra w postaci 

sztabek bądź monet bulionowych. Monety i sztabki bulionowe 

przeznaczone są wyłącznie do celów lokacyjnych (przechowywania w 

nich oszczędności i zarabiania na wzroście cen kruszcu). Różnią się one 

od monet i sztabek kolekcjonerskich tym, że emituje się je z reguły w 

wysokich nakładach, z bardzo niską marżą, a ich cena uzależniona jest od 

ceny kruszcu, z jakiego zostały wybite. Na wartość monet i sztabek 

kolekcjonerskich wpływa natomiast obecna cena kruszcu oraz 

subiektywna wartość kolekcjonerska, która z upływem lat z reguły wzrasta 

i jest w dużej mierze uzależniona od nakładu monet i sztabek oraz ich 

tematyki. Spółka w swej ofercie produktowej posiada zarówno srebro, jak i 

złoto lokacyjne. Klienci posiadają możliwość inwestycji w złoto w postaci 

monet bulionowych, sztabek lokacyjnych, a także certyfikatów. 

Certyfikaty złota lub innych metali szlachetnych są wydawane w formie dokumentu papierowego i poświadczają 

prawo własności do określonej, zwykle wystandaryzowanej, ilości kruszcu. Metal stanowiący podstawę emisji 

certyfikatu nie znajduje się w fizycznym posiadaniu inwestora. Kruszec jest z reguły przechowywany przez 

organizatora programu lub podmiot przez niego specjalnie w tym celu wynajęty. Inwestor ma możliwość 

fizycznego posiadania metalu szlachetnego w zamian za umorzenie certyfikatu. 

http://www.e-numizmatyka.pl/
http://www.e-numizmatyka.pl/
http://www.fabrykazlota.pl/
http://www.emonety.pl/
http://www.kursyzlota.pl/
http://www.kursysrebra.pl/
http://www.czystesrebro.pl/
http://www.e-brylanty.pl/
http://www.e-skupzłota.pl/
http://www.e-kantorwalutowy.pl/
http://www.e-numizmatyka.pl/
http://www.emonety.pl/
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Przykładem organizatora w tym systemie jest Emitent, który w 2008 roku rozpoczął sprzedaż certyfikatów. 

Certyfikaty wydawane klientom dają tytuł własności do metali szlachetnych (głównie złota, rzadzie j srebra i 

platyny w postaci sztabek i monet bulionowych z renomowanych mennic świata) przechowywanych w skarbcu 

Emitenta lub PKO Banku Polskiego. Certyfikaty są imienne, oznaczone za pomocą specjalnego kodu (numeru 

certyfikatu) i mają minimalną wartość będącą wielokrotnością 5 uncji trojańskich metalu. W programie 

certyfikatów uczestniczą inwestorzy, którym zależy na zachowaniu poufności, elastyczności (elastyczność polega 

na możliwości zamiany certyfikatu na fizyczny kruszec w każdej chwili) oraz minimalnym koszcie zabezpieczenia i 

przechowywania majątku. W ramach programu certyfikatów właściciel może nabyć metal w następujących 

opcjach: 

- metal alokowany - właściciel certyfikatu nabywa prawo własności do określonych monet lub sztabek; w tym 

przypadku właściciel płaci cenę metalu szlachetnego powiększoną o marżę dilerską, opłatę za produkcję oraz 

przechowywanie metalu, 

- metal niealokowany sortowany - właściciel certyfikatu nabywa prawo własności do wybranego przez siebie 

rodzaju monet lub sztabek; w tym przypadku właściciel płaci cenę metalu szlachetnego powiększoną o marżę 

dilerską, opłatę za produkcję metalu, lecz nie ponosi kosztu przechowywania metalu, 

- metal niealokowany niesortowany - właściciel certyfikatu nabywa prawo własności do metalu określonego co 

do jakości i ilości wyrażonej w uncjach (brak szczegółowej listy produktów); w tym przypadku właściciel płaci 

cenę metalu szlachetnego powiększonego o marżę dilerską, lecz nie ponosi kosztu produkcji i 

przechowywania metalu. 

 

Numizmatyka 

Działalność numizmatyczna obejmuje w głównej mierze sprzedaż monet kolekcjonerskich oraz planów 

subskrypcyjnych. W ramach sprzedaży monet kolekcjonerskich, oprócz polskich monet, oferta obejmuje również 

monety pochodzące z renomowanych mennic z całego świata - m.in. The Perth Mint, Royal Canadian Mint, La 

Monnaie de Paris, The Royal Mint, US Mint i wielu innych. 

Plany subskrypcyjne dotyczą monet emitowanych przez NBP (abonament) oraz własnych kolekcji (subskrypcja) - 

unikalnych serii monet i sztabek, projektowanych przez Spółkę i zlecanych do bicia podwykonawcom, do których 

należą m.in. PAMP, Mayer’s Mint, Pobjoy. W procesie projektowania własnych kolekcji Spółka współpracuje z 

polskimi artystami. 

Emitent oferuje abonamenty na monety emitowane przez NBP. Wykupienie abonamentu w zamian za stałą 

roczną opłatę daje możliwość nabycia monet emitowanych przez NBP w cenach powiększonych o marżę 

Emitenta. Zaletą usługi abonamentu jest możliwość zakupienia monety w kanale internetowym, bez konieczności 

osobistego udawania się do oddziału NBP zagwarantowanie dostępności monety bez konieczności osobistego 

udziału w aukcji. 

Klienci Emitenta mogą wybrać 3 rodzaje abonamentów:  

- abonament srebrny (dotyczy srebrnych monet kolekcjonerskich oraz Nordic Gold),  

- abonament złoty (dotyczy złotych monet kolekcjonerskich i Nordic Gold), a także 

- abonament pełny, (dotyczy złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich oraz Nordic Gold).  

Emisje polskich srebrnych i złotych monet oraz banknotów kolekcjonerskich są 

sprzedawane na tzw. aukcjach internetowych organizowanych przez NBP za 

pośrednictwem witryny internetowej www.kolekcjoner.nbp.pl. W aukcjach mogą 

wziąć udział wyłącznie zarejestrowane w bazie danych NBP osoby fizyczne i 

podmioty gospodarcze, w tym wyspecjalizowane w numizmatyce. Każda aukcja trwa 

4-5 dni, w trakcie których jej uczestnik może złożyć do 5 ofert, proponując cenę 

jednostkową i liczbę monet, jaką chciałby zakupić po tej cenie. Dla każdej monety 

jest  wyznaczona cena wywoławcza (cena minimalna) i limity zakupu - niższe dla 

osób fizycznych, wyższe dla przedsiębiorstw. NBP podaje limity ilościowe monet 

każdorazowo przed aukcją. Po zakończeniu aukcji system informatyczny banku 

centralnego określa cenę sprzedaży, identyczną dla wszystkich zainteresowanych. 

W przypadku wylicytowania monety po cenie równej lub wyższej cenie sprzedaży (cena ustalana przez algorytm 

autorstwa NBP), odbiorca będzie ma możliwość odbioru w jednym z wybranych okręgowych oddziałów NBP na 

terenie kraju. Płatność jest dokonywana w chwili odbioru (osoby fizyczne) lub w wyznaczonym przez NBP 

terminie od zakończenia aukcji (podmioty gospodarcze).  

Powyższe zasady dystrybucji monet obowiązują od 1 stycznia 2010 roku i spowodowały istotne zmiany na 

polskim rynku numizmatycznym w porównaniu z latami poprzedzającymi. Część ze stałych odbiorców usługi 
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abonamentowej zrezygnowała z jej kontynuowania, przy czym zjawisko to ze względu na strukturę sprzedaży ma 

mniejszy wpływ na Emitenta (specjalizacja w zakresie handlu kruszcami inwestycyjnymi) niż w przypadku spółki-

córki emonety.pl (specjalizacja w zakresie handlu numizmatami, a zwłaszcza monetami emitowanymi przez 

NBP). Niektórzy z odbiorców samodzielnie dokonują zakupów za pośrednictwem systemu aukcyjnego NBP. Z 

drugiej strony Emitent zaobserwował zjawisko wzrostu zainteresowania ofertą Emitenta części klientów, którym 

nie odpowiadają warunki zakupu aukcyjnego (np. konieczność osobistego odbioru monet w kasach NBP 

czynnych tylko do godziny 13:00 lub konieczność śledzenia przebiegu aukcji).  

Emitent postawiony w konieczności dostosowania się do nowych warunków otoczenia rynkowego wprowadził 

odpowiednie zmiany do regulaminu, m.in. ustalające prowizję od sprzedaży klientom monet NBP w ramach 

abonamentu, która do tej pory była zawarta w różnicy pomiędzy ceną nabycia monet od NBP przez Spółkę a 

ceną sprzedaży do klientów Spółki.  

 

Kolekcje własne 

Subskrypcje kolekcji własnych cieszą się popularnością wśród klientów, gdyż 

gwarantują nabywcy zakup serii monet lub sztabek po cenie niższej za element niż w 

przypadku nabycia każdego elementu z osobna. Obejmują one z reguły kolekcję 

monet lub sztabek (zwykle w skład kolekcji wchodzi kilka lub kilkanaście elementów). 

Za pierwszy element kolekcji klienci dokonują zapłaty z góry, natomiast za każdy 

następny zapłata następuje w momencie odbioru monety lub sztabki. Szczególnie 

dużym zainteresowaniem cieszą się subskrypcje limitowanych serii 

okolicznościowych, do których należy jedna z najbardziej znanych kolekcji 

zatytułowana „Poczet Papieży XX Wieku”, składająca się z 9 złotych monet. Ponadto 

w sprzedaży znajduje się kolekcja sztabek złota z serii „Poczet Władców Polski” oraz 

dwie serie srebrnych sztabek kolekcjonerskich: „Droga Krzyżowa” i „Cudowne 

Wizerunki Matki Boskiej”. Kolekcja zatytułowana „Poczet Władców Polski” to zbiór 40 sztabek z wizerunkami 

władców i królów Polski od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Czternastoelementowa seria 

„Droga Krzyżowa”, wykonana ze srebra prezentuje kolejne stacje Drogi Krzyżowej Jezusa - od wyroku Piłata, aż 

po złożenie ciała Jezusa do grobu. „Cudowne Wizerunki Matki Boskiej” to dwanaście sztabek z wizerunkami 

Matki Boskiej z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w kraju i na świecie. Kolejną kolekcją, którą Emitent 

wprowadził do sprzedaży jest seria 12 srebrnych monet zatytułowana „Najpiękniejsze Sanktuaria Świata”. 

Najmłodszą kolekcją, którą Emitent oferuje jest seria 12 srebrnych sztabek zatytułowana „Zwierzyna Polska”.  

 

Skup złota 

Transakcje skupu złota polegają na odkupieniu złota inwestycyjnego (czystej próby) oraz złomu złota. 

Skup złota inwestycyjnego w postaci sztabek i monet bulionowych prowadzony jest w ramach kantorowej 

działalności Emitenta celem dalszej odsprzedaży klientom Emitenta. Emitent dokonuje skupu złota 

inwestycyjnego po bieżącym notowaniu złota z potrąceniem dyskonta. Zastosowane dyskonto stanowi dodatkową 

marżę dla Emitenta przy transakcjach sprzedaży. Wielkość dyskonta zależy od wielkości masy towarowej oraz 

gramatury sztabek lub monet. 

Od 2011 roku Emitent prowadzi skup złota zawartego w rozmaitych 

przedmiotach użytkowych tj. biżuterii i wyrobach jubilerskich, zegarków, 

sztućców, przedmiotów antycznych (tzw. złomu złota) - gdzie zawartość 

czystego złota jest znacznie niższa w porównaniu do złota inwestycyjnego. 

Emitent dokonuje skupu złomu złota po bieżącym notowaniu złota 

inwestycyjnego z potrąceniem stosownego dyskonta uzależnionego od 

próby złota z jakiej wykonany jest dany przedmiot.  

Ideą skupu złomu złota jest pozyskiwanie kruszcu zawartego w złomie 

celem rafinacji - tj. odzyskania czystego kruszcu, który może zostać 

następnie użyty do: 

-  bezpośredniej sprzedaży do mennicy zajmującej się produkcją sztabek 

-  zlecenia wykonania sztabek lokacyjnych lub produktów w ramach planów subskrypcyjnych. 

W celu pozyskiwania złomu złota Emitent uruchomił specjalnie dedykowaną platformę internetową pod adresem 

e-skupzlota.com.pl  Ten internetowy serwis umożliwia rozpoczęcie procesu zawarcia transakcji na odległość i 

przesłanie złomu złota do laboratorium Emitenta, gdzie następuje wycena. Po dokonaniu wyceny Emitent w 

szybkim terminie 24 godzin roboczych przesyła środki pieniężne na rachunek osoby sprzedającej złom, o ile 

zainteresowany akceptuje wynik dokonanej wyceny. 

http://www.e-skupzlota.com.pl/
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Z tą działalnością Emitent wiąże dalsze istotne plany rozwojowe i inwestycyjne. Bliższy opis perspektyw działania 

programu skupu złomu złota znalazł się w pkt. 4.12.5. Dokumentu informacyjnego. 

 

Waluty przez Internet 

Z uwagi na prowadzenie działalności kantorowej, Emitent wprowadził w 2011 r. 

możliwość wymiany walut z zastosowaniem dedykowanej do tego celu platformy 

internetowej działającej pod adresem e-kantorwalutowy.pl  

Jest to nowa działalność Emitenta z wykorzystaniem doświadczenia w 

sprzedaży internetowej/wysyłkowej  oraz narzędzi informatycznych do 

uzupełnienia oferty.  

Oferta e-kantoru umożliwia wymianę wartości dewizowych z opcją przelewu 

należności na rachunek bankowy klienta lub nawet dostawy fizycznej gotówki pod wskazany adres. Istnieje także 

możliwość odebrania osobistego środków w salonie firmowym Emitenta. 

Emitent uznaje działalność jako komplementarną względem sprzedaży metali szlachetnych. 

 

Reklama 

Spółka od 2007 roku prowadzi również sprzedaż powierzchni reklamowej na portalach internetowych 

e-numizmatyka.pl, e-kursyzlota.pl, a od 2009 roku w ramach Grupy Kapitałowej IAP także na witrynach: 

www.emonety.pl i www.kursyzlota.pl, która w ocenie Zarządu stanie się  atrakcyjnym elementem pozwalającym 

uzupełnić działalność operacyjną jednostki, a jednocześnie uzyskać dodatkowe przychody. Jest to możliwe 

przede wszystkim ze względu na duże zainteresowanie najważniejszym portalem e-numizmatyka.pl  

(średniomiesięczna liczba odwiedzin na stronie oscyluje wokół 400-500 tys. odwiedzin) oraz wysokie marże, 

jakimi cechuje się ta działalność. Spółka, krajowy lider na rynku numizmatyki i handlu detalicznym kruszcami 

inwestycyjnymi, przyciąga na swój portal wielu kolekcjonerów oraz inwestorów, którzy potencjalnie mogą być 

zainteresowani różnymi innymi produktami i usługami, a to przekłada się na duże zainteresowanie firm, które 

chcą przyciągnąć konsumentów. 

 

Przychody z poszczególnych linii biznesowych 

Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej Emitenta na rok 

2011 i 3 kwartały roku 2012 w podziale na poszczególne linie biznesowe. 

 
2011 

[ tys. zł ] 
I-III kw. 2012 

[ tys. zł ]  
2011 

udział % 
I-III kw. 2012 

udział % 

kolekcje własne 4 537 1 589 2,90% 2,14% 

numizmatyka 12 493 8 833 7,97% 11,91% 

metale szlachetne 119 374 44 651 76,20% 60,21% 

waluty obce 19 478 18 250 12,43% 24,61% 

inne 780 840 0,50% 1,13% 

Razem 156 661 74 163 100,00% 100,00% 
 

 

Klienci 

Emitent posiada silnie zdywersyfikowane grono odbiorców swoich produktów. Spółka sprzedaje swoje produkty 

głównie za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży w oparciu o witrynę internetową e-numizmatyka.pl  

Na koniec grudnia 2011 roku Emitent posiadał  28.054 klientów detalicznych.  

 

Kontrahenci 

Spółka współpracuje z wieloma kontrahentami powszechnie znanymi w branży numizmatycznej oraz handlu 

kruszcami inwestycyjnymi. Najważniejszymi dostawcami numizmatów są m.in. Narodowy Bank Polski, Perth Mint, 

Royal Canadian Mint, Royal Mint, AllCollect, Coin Invest Trust i Modern Numismatics International. 

Najważniejszymi dostawcami kruszców inwestycyjnych są PAMP, Heraeus, A-Mark, Perth Mint. Najważniejszym 

http://www.e-kantorwalutowy.pl/
http://www.enumizmatyka.pl/
http://www.e-kursyzlota.pl/
http://www.emonety.pl/
http://www.kursyzlota.pl/
http://www.e-numizmatyka.pl/
http://www.e-numizmatyka.pl/


Dokument Informacyjny Inwestycje Alternatywne Profit S.A. 

 

 42 

dostawcą brylantów jest Maisenbacher Diamantengrosshandel. Najważniejszymi dostawcami akcesoriów są 

producenci z Chin i Tajlandii.   

Największym dostawcą Emitenta był PAMP, który sprzedał Spółce w 2011 roku produkty o wartości 65.340 

tys. zł, co stanowiło  47% kosztu sprzedanych produktów. Spółka ogranicza ryzyko uzależnienia od dostawców 

rozszerzając ich bazę (wzrost z 2 do 6 kluczowych dostawców w latach 2007-2011) oraz zawierając z nimi 

długoterminowe porozumienia umowne. 

Do głównych partnerów biznesowych Emitenta należą: 
 

 

NARODOWY BANK POLSKI (www.nbp.gov.pl) - jest wyłącznym emitentem znaków pieniężnych na terenie 

Polski. Poza monetami powszechnego obiegu, w tym monetami o nominale 2 zł (ze stopu Nordic Gold), 

Narodowy Bank Polski emituje monety kolekcjonerskie. Stanowią one środek płatniczy w Polsce, a jednocześnie 

mają walory kolekcjonerskie. Ponadto, NBP emituje monety bulionowe przeznaczone na cele lokacyjne  - seria 

„Orzeł Bielik”. Są to monety wykonane ze złota (o wadze 1/10, 1/4, 1/2, oraz 1 uncji trojańskiej). 

 

 

PAMP (www.pamp.ch) - szwajcarska mennica z siedzibą w Castel San Pietro, która posiada licencję Swiss 

Federal Bureau for the Control of Precious Metals (FBCPM), akredytację London Bullion Market Association 

(LBMA) oraz TOCOM (Tokio) i COMEX (New York). Emitent zleca tej mennicy produkcję kolekcji własnych. 

 

 

HERAEUS (www.heraeus.com) - międzynarodowe konsorcjum działające w branży metali szlachetnych i 

nowoczesnych technologii. Firma posiada silną pozycję na rynku złota i srebra oraz zajmuje się produkcją sprzętu 

dentystycznego, szkła kwarcowego i specjalistycznego oświetlenia. Posiada akredytację London Bullion Market 

Association (LBMA).  

 

 

PERTH MINT (www.perthmint.com.au)  - państwowa mennica australijska z ponad 100-letnią tradycją. Jakość, 

czystość i waga złota potwierdzana jest przez rząd Australii. Monety i sztabki tej mennicy są rozpoznawane i 

honorowane na całym świecie. Posiada akredytację London Bullion Market Association (LBMA). 

 

 

A-MARK (www.amark.com) - największy dealer metali szlachetnych w Ameryce Północnej. Jego klientami są inne 

firmy dealerskie, domy brokerskie, inwestorzy, kolekcjonerzy, przetwórcy, jubilerzy, doradcy inwestycyjni oraz 

banki centralne na sześciu kontynentach. 

 

ROYAL CANADIAN MINT (www.mint.ca)  - oficjalny producent kanadyjskich monet obiegowych, jedna z 

najbardziej renomowanych mennic świata. 

Emitent jest stroną następujących istotnych umów związanych z podstawową działalnością: 

- Umowa zawarta w dniu 1 grudnia 2009 roku pomiędzy Emitentem a MKS Finance S.A. z siedzibą w Genewie 

w Szwajcarii; 

http://www.nbp.gov.pl/
http://www.pamp.ch/
http://www.heraeus.com/
http://www.perthmint.com.au/
http://www.amark.com/
http://www.mint.ca/
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- Umowa zawarta w dniu 30 października 2009 roku pomiędzy A-MARK PRECIOUS METALS, INC. z siedzibą 

w Santa Monica w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych Ameryki a Emitentem; 

- Umowa zawarta w dniu 11 grudnia 2009 roku pomiędzy GOLDCORP AUSTRALIA z siedzibą w East Perth w 

Australii  a Emitentem. 

4.12.2. Opis działalności prowadzonej przez Spółkę Zależną emonety.pl S.A. 

Podstawowym obszarem, w którym działa emonety.pl jest handel detaliczny monetami kolekcjonerskimi 

pochodzącymi z Narodowego Banku Polskiego, Mennicy Polskiej S.A. oraz mennic zagranicznych. 

Uzupełnieniem oferty produktowej jest sprzedaż złota inwestycyjnego w postaci sztabek lokacyjnych oraz monet 

bulionowych. Kolekcjonerzy mogą również zaopatrywać się w rozmaite akcesoria numizmatyczne. Działalność 

związaną ze sprzedażą złota inwestycyjnego emonety.pl rozpoczęła w 2007 roku. Zawieranie transakcji w tym 

zakresie wspomaga portal internetowy kursyzlota.pl. Obrót monetami kolekcjonerskimi odbywa się za 

pośrednictwem kluczowej dla działalności spółki platformy internetowej www.emonety.pl Od 2009 roku spółka 

uruchomiła sprzedaż monet bulionowych wykonanych ze złota i srebra.  

W odróżnieniu od Emitenta emonety.pl specjalizuje się w sprzedaży numizmatów, a nie kruszców inwestycyjnych. 

Ponadto emonety.pl nie posiada własnych kolekcji numizmatycznych. Od 2009 roku w związku z przynależnością 

do Grupy Kapitałowej IAP emonety.pl prowadzi sprzedaż kolekcji własnych spółki-matki.  

Przełomowy dla działalności spółki był 2008 rok, kiedy doszło do skokowego wzrostu rozmiaru prowadzonej 

działalności. W 2008 roku emonety.pl odebrała ponad 31 tys. zamówień na oferowane produkty, co w porównaniu 

z rokiem poprzednim przełożyło się na ponad 400% wzrost wolumenu transakcji. Podobnie było w ujęciu 

jednostkowym. W 2008 roku spółka sprzedała przeszło 165 tys. produktów, podczas gdy rok wcześniej niespełna 

55 tys. produktów (wzrost w stosunku roku o 200%).  Nieznaczne pogorszenie tych parametrów miało miejsce w 

2009 roku, kiedy emonety.pl odebrały prawie 29 tys. zamówień i sprzedały około 155 tys. produktów. Było to 

efektem skumulowania się zamówień na polskie monety w ramach planu emisji NBP w grudniu 2008 roku. 

emonety.pl posiadają silnie zdywersyfikowane grono odbiorców swoich produktów. Spółka sprzedaje swoje 

produkty głównie za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży w oparciu o witrynę internetową: 

www.emonety.pl. Na koniec grudnia 2011 roku emonety.pl posiadała 20.324 klientów detalicznych. W przypadku 

odbiorców nie występuje zjawisko uzależnienia od nich, gdyż żaden z klientów nie posiadał nawet 1% udziału w 

sprzedaży emonety.pl. 

emonety.pl współpracuje z wieloma kontrahentami powszechnie znanymi w branży numizmatycznej oraz handlu 

kruszcami inwestycyjnymi. Najważniejszymi dostawcami numizmatów są m.in. Narodowy Bank Polski, Mennica 

Polska, Perth Mint, Royal Canadian Mint, La Monnaie de Paris, Mint of Finland, Coin Invest Trust. 

Najważniejszym dostawcą kruszców inwestycyjnych i brylantów jest IAP. Najważniejszym dostawcą akcesoriów 

jest Leuchtturm. 

Największym dostawcą obcym emonety.pl był Narodowy Bank Polski, który sprzedał spółce w 2011 roku produkty 

o wartości 3.895 tys. zł, co stanowiło 16% kosztu sprzedanych produktów. Ze względu na fakt przynależności do 

Grupy Kapitałowej IAP spółka emonety.pl dokonuje również transakcji ze spółką-matką - Emitentem. 

4.12.3. Rynek 

Obie spółki Grupy Kapitałowej działają na rynku złota i srebra inwestycyjnego.  

Specyfiką obu tych metali szlachetnych jest dwojaki charakter ich zastosowania - bądź użytkowy, bądź też 

inwestycyjny. Złoto znajduje zastosowanie użytkowe w dziedzinie jubilerstwa, elektroniki, dentystyki i innych, 

pomniejszych gałęzi przemysłu. Srebro z kolei jest wykorzystywane w przemyśle (najczęściej pokrycia 

galwaniczne), fotografii, jubilerstwie, produkcji naczyń, mennictwie (monety i medale). Obok zastosowania 

użytkowego złoto i srebro traktuje się jako kruszce inwestycyjne. 

Według danych World Silver Survey popyt na srebro w 2008 roku wyniósł ponad 13 mld USD, z czego jedynie 

około 6% było związane z inwestycjami w ten kruszec. W latach 2000-2008 doszło do zmiany struktury popytu na 

srebro. Zwiększył się zasadniczo udział popytu na srebro jako kruszec inwestycyjny (do 5,7% w 2008 roku). W 

2000 roku poza zawieraniem transakcji zabezpieczających kopalnie srebra przed możliwymi niedoborami w 

dostawach na rzecz odbiorców (hedging) srebro miało niemal wyłącznie zastosowanie użytkowe. Wyjątkiem był 

wzrost popytu na srebro wykorzystywane w biciu medali i monet numizmatycznych (wzrost z 3,5% w 2000 roku 

do 7,3% w 2008 roku).  

W okresie tym wyraźnie zwiększyło się zapotrzebowanie na srebro w przemyśle (z 41,2% ogólnego popytu w 

2000 roku do 50,3% w 2008 roku). Rozwój technologii cyfrowych doprowadził do zmniejszenia zapotrzebowania 
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w fotografii analogowej, bazującej na światłoczułych związkach srebra (spadek popytu z 24,1% w 2000 roku do 

11,8% w 2008 roku). 

Trend ten utrzymywał się w kolejnych latach. W roku 2010 światowa produkcja wzrosła o 12,8% notując na 

koniec rekordowy od dekady poziom 27.333 ton. Zauważalny wzrost zapotrzebowania na biały metal odnotowała 

branża produkcji monet i medali, gdzie wzrost w relacji do roku 2009 wyniósł 28%. Była to odpowiedź na rosnące 

zapotrzebowanie ze strony inwestorów. Średni popyt inwestycyjny wzrósł o 47% do wielkości 5.537 ton 

koncentrując się głównie na inwestycjach w fizyczny kruszec (sztabki) oraz fundusze ETF.  

 

Historycznie złoto zawsze było traktowane jako kruszec wartościowy stanowiący surogat pieniądza. Złoto jest 

powszechnie postrzegane jako dobro inwestycyjne, które warto posiadać w okresach dekoniunktury w 

gospodarce lub w czasach wojen bądź niepokojów społecznych. Złoto przy tym jest kruszcem, którego obrót i 

posiadanie podlega regulacjom prawnym - np. w latach 1933-1974 w Stanach Zjednoczonych obowiązywała 

prohibicja na posiadanie złota przez osoby fizyczne.  

Zaufanie do tego metalu było tak powszechne, że na mocy postanowień porozumienia z Bretton Woods w 1945 

roku został ustanowiony standard złota. Był to pierwszy międzynarodowy system walutowy, w którym jednostka 

monetarna (w tym przypadku dolar amerykański) była odpowiednikiem wartości określonej wagi złota, a ponadto 

emitenci pieniądza gwarantowali, pod określonymi warunkami, wykupienie wyemitowanych pieniędzy za złoto. Na 

mocy układu z Bretton Woods parytet złota wobec amerykańskiej waluty określono na 35 USD za uncję trojańską. 

Silna presja inflacyjna w latach sześćdziesiątych XX wieku spowodowała, że dotychczasowy system powiązania 

dolara ze złotem zachwiał się. W 1968 roku został ustanowiony nowy, dwustopniowy system, w którym z jednej 

strony uwolniono obrót złotem na zorganizowanych rynkach, gdzie jego cena podlegała nieustannym fluktuacjom, 

a z drugiej strony istniał obrót pomiędzy bankami centralnymi przy zachowaniu sztywnej ceny ustalonej na mocy 

porozumienia z Bretton Woods. Presja inflacyjna spowodowała, że w 1973 roku parytet wymienialności po raz 

kolejny uległ zmianie - uncja złota była warta 42,22 USD (była to druga dewaluacja sterowana - poprzednia miała 

miejsce w 1971 roku, kiedy jedna uncja złota była warta 38 USD). Mimo tego posunięcia ceny na giełdach 

zdecydowanie odbiegały od sztywnego parytetu - w czerwcu 1973 roku w Londynie uncja trojańska złota 

osiągnęła 120 USD. W końcu system standardu złota przestał funkcjonować. Złoto stało się dobrem swobodnie 

wymienialnym na rynkach światowych.  

W latach 2001-2009 wyraźnie zauważalne było zmniejszenie zapotrzebowania jubilerstwa na złoto (spadek z 

80,7% ogólnego popytu w 2001 roku do 51,6% ogólnego popytu w 2009 roku). Spadek znaczenia jubilerstwa jako 

źródła popytu odbywał się na rzecz inwestycji. W latach 2001-2009 udział inwestycji w złoto wzrósł z 9,6% 

ogólnego popytu do 37,6% ogólnego popytu (suma inwestycji detalicznych netto i inwestycji w ETF lub produkty 

podobne). Rok 2010 był wyjątkowy dla każdego z sektorów popytu na złoto. Wyraźne ożywienie nastąpiło w 

jubilerstwie, gdzie odnotowano zwiększenie o 17% w stosunku do roku poprzedniego, głównie dzięki wzmożonym 

zakupom w Indiach i Chinach.  

Według danych World Gold Council popyt na złoto w 2011 roku wyniósł 4.067,1 ton, z czego około 60% było 

związane z zastosowaniami użytkowymi, a około 40 % miało charakter inwestycyjny. Wartościowo popyt na złoto 

w 2011 roku zamknął się kwotą około  205,5 mld USD. Popyt inwestycyjny był głównym motorem wzrostu, a jego 

udział wartościowy wyniósł 79,2 mld USD. Najwyraźniej dało się zauważyć popyt na złoto fizyczne w postaci 

sztabek i monet bulionowych, który wzrósł o 24% względem roku 2010 do poziomu 1486,7 ton. Wartościowo 

sektor ten urósł o 59% do kwoty 75,1 mld USD, co stanowi blisko 90% popytu inwestycyjnego ogółem. 

Do jego popularności jako kruszcu inwestycyjnego przyczyniły się rządy największych państw na świecie. W 1973 

roku Japonia zniosła zakaz importu złota. W 1974 roku osoby fizyczne w Stanach Zjednoczonych po 41 latach 

prohibicji mogły znowu posiadać złoto. W 1993 roku Niemcy zniosły niekorzystne regulacje prawne nakładające 

na handel złotem podatek od wartości dodanej (VAT). W 1993 roku Turcja i Indie zliberalizowały rodzime rynki, 

umożliwiając wolny handel złotem.  

Zgodnie z dyrektywą UE 98/80/EC z 12 października 1998 roku obrót złotem inwestycyjnym jest zwolniony z 

podatku od wartości dodanej (VAT). Dyrektywa, a ślad za nią ustawa o podatku od wartości dodanej (VAT) w art. 

121, rozróżnia 2 postacie złota inwestycyjnego: 

1. złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie czystości co najmniej 995, 

2. złoto w postaci monet, spełniające łącznie następujące kryteria: 

- o próbie czystości co najmniej 900 tysięcznych, 

- wybite po 1800 roku, 

- będące legalnym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia, 

- sprzedawane po cenie, która nie przekracza wartości rynkowej złota w nim zawartego o więcej niż 80%.  
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Zwolnione z VAT są transakcje dostawy fizycznej takiego złota, sprzedaż certyfikatów, handel elektroniczny, 

pożyczki i swapy, futures i forward. Złoto inwestycyjne znajduje się w pozycji uprzywilejowanej względem srebra, 

platyny i brylantów, których obrót podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej (VAT) w wysokości 

23%. 

Sprzedaż złota może mieć konsekwencje podatkowe, gdyż w przypadku okazjonalnego odpłatnego zbycia rzeczy 

przez osobę fizyczną przed upływem 6 miesięcy od końca miesiąca w którym dokonano nabycia dochód jest 

opodatkowany według skali podatkowej przewidzianej przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(PIT) (czyli przy zastosowaniu stawek progresywne 18% i 32%). Jeśli okazjonalne zbycie następuje po upływie 6 

miesięcy od końca miesiąca w którym nastąpiło nabycie złota to wówczas transakcja ta nie jest opodatkowana 

PIT. 

Jeżeli dochodzi do sprzedaży przez osobę fizyczną działającą jako profesjonalista, czyli w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej, to uzyskany dochód jest traktowany jako pochodzący z tej działalności. Źródłem 

opodatkowania jest zatem prowadzona działalność gospodarcza i taki dochód może być opodatkowany albo przy 

zastosowaniu stawek progresywne (18% i 32%) albo stawki liniowej 19%. 

W przypadku dokonania zbycia złota przez osobę prawną dochód co do zasady podlega opodatkowaniu stawką 

19% zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dla prywatnych inwestorów obowiązek 

podatkowy może powstać w momencie zakupu, który podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). 

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC). Podstawę 

opodatkowania stanowi wartość rynkowa sprzedawanych rzeczy, a stawka podatkowa wynosi 2% (art. 7 ust. 1 

pkt 1 ustawy o PCC). Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy o PCC). Zwolnieniu z PCC 

podlegają transakcje, gdy wartość sprzedawanych rzeczy nie przekracza 1 tys. zł. Zakup sztabek i monet nie 

podlega PCC, jeżeli choć jedna ze stron transakcji jest opodatkowana VAT lub jest zwolniona z tego podatku, 

czyli np. profesjonalnie trudni się obrotem sztabkami złota i monetami. Oznacza, to że obowiązek uiszczenia 

podatku od czynności cywilnoprawnych nie wystąpi w razie zakupu złota od firmy numizmatycznej, a tym samym 

Emitenta. W przypadku dokonania takiej transakcji pomiędzy prywatnymi kolekcjonerami należy będzie uiścić 

PCC. 

Zbycie monet ze złota, srebra lub innego metalu nieużywanych zwykle jako prawny środek płatniczy lub mających 

wartość numizmatyczną co do zasady podlega opodatkowaniu VAT (z zastrzeżeniem przepisów art. 121 Ustawy 

o podatku od towarów i usług). 

Próba czystości złota jest sposobem, w jaki określa się zawartość złota w stopie mierzoną w promilach 

(tysięcznych częściach). Przykładowo - próbą 600 oznaczony zostanie stop zawierający 60% złota. Istnieją 

również inne sposoby określania próby złota. Czystość stopu można oznaczać numerycznie: 

- pierwsza próba złota - 916, 

- druga próba złota - 750, 

- trzecia próba złota - 583, 

- czwarta próba złota - 375. 

Ponadto zawartość złota można oznaczać w karatach. 1 karat stanowi 1/24 zawartości wagowej złota w stopie, 

czyli złoto 24-karatowe to złoto absolutnie czyste, bez domieszek innych metali, zaś w 12-karatowym złocie jest 

wagowo 50% złota. 

Biorąc pod uwagę zaprezentowaną klasyfikację, przykładowo, jako złoto drugiej próby można określić: 

- złoto próby 750, 

- zawierające 75% czystego złota, 

- złoto 18-karatowe. 

Kruszce stanowią jedną z klas aktywów, która znajduje się w zdywersyfikowanych portfelach inwestorów. Jest 

uzupełnieniem tradycyjnych klas aktywów, do których zalicza się: akcje, jednostki w funduszach otwartych lub 

certyfikaty w funduszach zamkniętych, w tym w ETF-ach, instrumenty dłużne, depozyty bankowe, nieruchomości, 

instrumenty hybrydowe (obligacje zamienne na akcje, warranty), surowce i derywaty.  

Wśród kruszców najbardziej rozpowszechnionym metalem inwestycyjnym jest złoto. Inwestorzy traktują złoto jako 

tzw. bezpieczną przystań (safe haven) w okresie dekoniunktury w innych klasach aktywów, zwłaszcza 

charakteryzujących się ponadprzeciętnym ryzykiem. Wzrost zainteresowania inwestycjami w złoto jest zwykle 

pochodną bessy na rynku akcji, wysokiej inflacji lub zdarzeń losowych (np. wojny, zamieszki itp.). 

Z analizy World Gold Council wynika, że ceny złota szczególnie dobrze zachowywały się w okresie wysokiej 

inflacji. W latach 1974-2008 w Stanach Zjednoczonych niska inflacja (poniżej 2% rocznie) występowała przez 6 

lat, średnia inflacja (2%-5% rocznie) występowała przez 21 lat, natomiast wysoka inflacja (powyżej 5% rocznie) 

występowała przez 8 lat. Inwestycja w złoto zapewniała wysoką realną stopę zwrotu (14,9%) w okresach wysokiej 
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inflacji w Stanach Zjednoczonych. W okresach średniej i niskiej inflacji złoto zapewniało umiarkowaną realną 

stopę zwrotu. 

Jednocześnie złoto stanowi inwestycję chroniącą portfel przed utratą siły nabywczej pieniądza. James Ross 

McCown i John R. Zimmerman zbadali tendencje cenowe złota i srebra na tle dwóch podstawowych klas 

aktywów (akcji i obligacji) w latach 1970-2003. Uzyskane rezultaty zostały także zestawione ze stopą inflacji w 

tym okresie. Okazało się, że złoto gwarantowało najwyższą (poza akcjami) stopę zwrotu. Inwestycja w złoto poza 

ochroną kapitału przed inflacją zapewniała wyższe zyski niż inwestycja w obligacje rządu amerykańskiego. 

World Gold Council przygotował opracowanie obrazujące zachowanie się cen złota na tle surowców, 

nieruchomości i obligacji skarbowych indeksowanych wskaźnikiem inflacji. W latach 1997-2009 złoto przyniosło 

5,9% zysku realnie (powyżej stopy inflacji), obligacje 3,7%, natomiast inwestycja w pozostałe klasy aktywów ujęte 

w zestawieniu przyniosła stratę. 

W teorii inwestycji uważa się, że złoto jest jednym z dóbr inwestycyjnych, których posiadanie jest konieczne w 

odpowiednio zdywersyfikowanym portfelu - około 5-10% portfela powinno stanowić złoto i jego pochodne (źródło: 

Sherman, E, 1982 „Gold: A Conservative, Prudent Diversifier” Journal of Portfolio Management, Spring, 21-27). 

Pod względem ryzyka inwestycyjnego złoto jest uważane za jeden z mniej ryzykownych instrumentów 

finansowych. Dzieje się tak, gdyż jest: 

- surogatem pieniądza, 

- swobodnie wymienialne bez względu na miejsce transakcji, 

- łagodnie traktowane podatkowo, 

- aktywem zachowującym się odmiennie niż klasyczne instrumenty (akcje, obligacje) w okresach zawirowań na 

rynkach finansowych, 

- skutecznym aktywem zabezpieczającym przed utratą siły nabywczej pieniądza. 

W klasycznej piramidzie inwestycyjnej złoto stanowi podstawę (bazę) właściwie skonstruowanego portfela. 

Depozyty bankowe, jednostki w funduszach inwestycyjnych rynku pieniężnego lub obligacje stanowią klasy 

aktywów już bardziej ryzykownych. Analogicznie w piramidzie, która dotyczy jedynie złota, najmniej ryzykownym 

instrumentem jest złoto bulionowe. 

Trendy na rynku złota i srebra 

Historia notowań złota i srebra na zorganizowanych, płynnych rynkach światowych sięga połowy lat 

siedemdziesiątych. Uwolnienie możliwości inwestowania w te kruszce doprowadziło do powstania szeregu giełd, 

na których odbywają się notowania. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych poprzedniego stulecia 

ceny złota i srebra zdecydowanie zwyżkowały - złoto do około 600 USD za uncję trojańską, zaś srebro do ponad 

20 USD za uncję trojańską. Było to spowodowane zjawiskami recesyjnymi panującymi w największych 

gospodarkach na świecie (zwłaszcza gospodarce amerykańskiej), którym towarzyszył wzrost cen towarów 

konsumpcyjnych (inflacja). Od połowy lat osiemdziesiątych poprzedniego stulecia, po fazie wyraźnych spadków w 

obliczu poprawiającej się kondycji największych gospodarek, ceny złota i srebra ustabilizowały się. Dopiero z 

początkiem nowego stulecia na rynki złota i srebra powróciło ożywienie (na dobrą sprawę ceny tych kruszców 

weszły w silny trend wzrostowy od 2003 roku). W ujęciu nominalnym cena złota przekroczyła dotychczasowe 

maksimum z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych poprzedniego stulecia, co nie miało miejsca na 

rynku srebra. Od 2003 roku cena złota zwyżkowała z poziomu około 300 USD za uncję trojańską do poziomu około 

1.696 USD (wzrost o około 465%). Kurs srebra w tym czasie zwyżkował z poziomu około 5 USD do 32,80 USD w chwili 

obecnej (wzrost o około 560%). 

Możliwości lokowania kapitału w kruszce inwestycyjne 

Monety bulionowe i sztabki 

Monety lub sztabki wysokiej jakości (o próbie czystości od 0,90 do 0,9999 zawartości złota lub srebra), które są 

wyceniane z niewielką premią wobec ceny tych kruszców na rynkach światowych. Monety bulionowe są przy tym 

prawnym środkiem płatniczym w kraju ich wyemitowania. Wartość monet bulionowych i sztabek najczęściej jest 

ściśle związana z ceną kruszców na płynnych rynkach. Ceny złota lub srebra wyznaczają trendy cenowe monet 

bulionowych i sztabek. Niemniej bywają sytuacje, że trendy cenowe monet bulionowych mogą upodobnić się do 

trendów cen monet kolekcjonerskich. Wiąże się to ze specyfiką organizacji procesu menniczego. Mennica przed 

rozpoczęciem bicia monety bulionowej zbiera zamówienia z całego świata. Podaż monet bulionowych zatem 

dokładnie odpowiada popytowi zgłoszonemu przez inwestorów (zdarzają się nawet mennice, które z góry 

określają maksymalny poziom emisji danej monety bulionowej - np. Mennica Moskiewska bijąca złotą 50-
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rublówkę Św. Jerzy Zwycięzca zadeklarowała, że w danym roku nie wyemituje więcej niż 500 tys. monet). 

Niemniej proces spływu zapotrzebowania jest tajny i dopiero na jego koniec mennica ogłasza, ile monet 

bulionowych wyemituje w nadchodzącym roku. W sytuacji poniżej przeciętnego popytu na monetę bulionową na 

rynku pierwotnym jej cena istotnie rośnie na rynku wtórnym (każda moneta bulionowa, mimo identyczności 

awersu i rewersu co do zasady, jest sygnowana inną datą roku emisji, co zapewnia jej swoistą unikalność). 

Najczęściej emituje się monety bulionowe o wadze 1/10 t oz, ¼ t oz, ½ t oz i 1 t oz. Zdarzają się jednak także 

monety o wiele cięższe - w 2007 roku Royal Canadian Mint wybiła pierwszą złotą monetę ważącą 100 kg (3 215 t 

oz) o średnicy 50 cm i grubości 3 cm o wartości nominalnej 1 mln USD, której wartość rynkowa wynosi przeszło 3 

mln USD. Rekord został jednak pobity w 2011 roku, kiedy australijska mennica Perth Mint wybiła złotą monetę o 

masie jednej tony, średnicy 80 cm i 12 cm grubości. Nominał monety ustalono na 1 mln dolarów australijskich. 

Do najbardziej znanych złotych monet bulionowych należą: 

- południowoafrykański Krugerrand (emitowany od 1967 roku), 

- kanadyjski Maple Leaf (od 1979 roku), 

- meksykański Libertad (od 1981 roku), 

- chińska Panda (od 1982 roku), 

- amerykański Gold Eagle (od 1986 roku), 

- australijski Nugget (od 1986 roku), 

- brytyjska Britannia Gold (od 1987 roku), 

- austriacki Philharmoniker (od 1989 roku), 

- rosyjski Św. Jerzy Zwycięzca (od 2009 roku). 

Narodowy Bank Polski od 1995 roku emituje także złotą monetę bulionową o próbie 999,9 - Orzeł Bielik. Moneta 

jest dostępna w 4 nominałach: 

- 50 zł o wadze 1/10 uncji trojańskiej, 

- 100 zł o wadze ¼ uncji trojańskiej, 

- 200 zł o wadze ½ uncji trojańskiej, 

- 500 zł o wadze 1 uncji trojańskiej. 

Rzeczywista wartość tych monet jest o wiele wyższa niż nominalna. Zależy od ceny złota na giełdzie w Londynie, 

kursu USD i marży emitenta. NBP publikuje codziennie cenę sprzedaży Orła Bielika. 

Do najsłynniejszych srebrnych monet bulionowych należą: 

- meksykański Libertad (emitowany od 1982 roku), 

- chińska Panda (od 1983 roku), 

- amerykański Silver Eagle (od 1986 roku), 

- kanadyjski Maple Leaf (od 1988 roku), 

- australijska Kookaburra (od 1990 roku), 

- australijski Kangaroo (od 1993 roku), 

- brytyjska Britannia Silver (od 1997 roku), 

- austriacki Vienna Philharmoniker (od 2008 roku), 

- rosyjski Św. Jerzy Zwycięzca (od 2009 roku).  

Certyfikaty złota i srebra 

Certyfikaty złota lub innych metali szlachetnych są wydawane w formie dokumentu papierowego i poświadczają 

prawo własności do określonej, zwykle wystandaryzowanej, ilości kruszcu. Metal stanowiący podstawę emisji 

certyfikatu nie znajduje się w fizycznym posiadaniu inwestora. System zapewnia anonimowość inwestora. 

Kruszec jest z reguły przechowywany przez organizatora programu lub podmiot przez niego specjalnie w tym celu 

wynajęty. Inwestor ma możliwość fizycznego posiadania metalu szlachetnego w zamian za umorzenie certyfikatu. 

Istnieją dwa typy programów emisyjnych certyfikatów: 

- gwarantowane, i 

- niegwarantowane. 

Jedynym przykładem gwarantowanego programu emisyjnego certyfikatów jest Perth Mint Certificate Programme, 

w którym zobowiązanie wypłacalności ciąży na rządzie australijskim. Inwestorzy po uiszczeniu płatności 

otrzymują od Perth Mint certyfikat, potwierdzający, że posiadają określoną ilość kruszcu (najczęściej złota, ale 
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również platyny i srebra) zdeponowanego w skarbcu mennicy. Certyfikaty nie muszą opiewać na 

wystandaryzowaną ilości kruszcu. 

O wiele bardziej rozpowszechnione są niegwarantowane programy emisyjne certyfikatów. Organizują je podmioty 

prywatne o wysokim stopniu wiarygodności wśród inwestorów. Zwykle certyfikaty są ujednolicone co do ilości 

kruszcu, na który opiewają. Najpopularniejszym kruszcem inwestycyjnym w emisjach takich certyfikatów jest 

złoto.  

e-kruszce 

Istnieją firmy (np. goldmoney.com i bullionvault.com), które umożliwiają swoim klientom handel złotem w postaci 

elektronicznej. Fakt posiadania złota przez klienta jest odnotowywany w formie elektronicznego zapisu na jego 

rachunku inwestycyjnym. Handel ten jest podobny w swojej istocie do obrotu walutami za pomocą internetowych 

platform transakcyjnych. Firmy te, zwane DGC (Digital Gold Currency), nie prowadzą działalności bankowej, a ich 

działalność nie jest regulowana prawnie. Z tego powodu wielu inwestorów z powodów bezpieczeństwa transakcji 

unika tego typu firm. 

ETF-y 

Fundusze inwestycyjne typu ETF (Exchange Traded Funds) należą do funduszy, których jednostki uczestnictwa 

są dostępne dla inwestorów w obrocie na rynku regulowanym lub zorganizowanym, najczęściej na giełdzie. W 

przypadku ETF-ów zajmujących się kruszcami inwestycyjnymi ich polityka inwestycyjna polega na 

odwzorowywaniu składu określonego uznanego indeksu giełdowego ilustrującego reprezentatywną tendencję 

cenową dla danego kruszcu lub firm wydobywczych danego kruszcu. Obrót jednostkami ETF charakteryzuje się 

niskim poziomem kosztów. Na rynku złota najpopularniejszymi jednostkami ETF są: amerykańskie SPDR Gold 

Trust i europejskie: ETFS Physical Gold i ETF Securities Gold Bulion Securities. Na rynku srebra 

najpopularniejszymi jednostkami ETF są: iShares Silver Trust (giełda AMEX), ETF Securities (giełdy europejskie: 

Londyn, Niemcy, Holandia, Włochy, Paryż) i ZKB Silver ETF (szwajcarska Six Swiss Exchange). 

Derywaty 

Są to instrumenty finansowe, których wartość uzależniona jest od wartości innych instrumentów finansowych, 

zwanych instrumentami bazowymi. Instrumenty bazowe mogą być różnorakie (akcje, obligacje, wysokość stopy 

procentowej, wartość indeksu giełdowego), ale również mogą dotyczyć kruszców (najczęściej złota, srebra, 

platyny). Instrumenty pochodne można podzielić na dwie grupy: 

- instrumenty o ryzyku symetrycznym (kontrakty terminowe, mogą to być kontrakty typu forward i futures oraz 

swapy).  

- instrumenty o ryzyku niesymetrycznym (opcje, warranty, obligacje zmienne). 

Dla przykładu, niesymetryczność ryzyka w opcjach polega na tym, że z jednej strony możemy zarobić 

nieograniczoną kwotę pieniędzy ryzykując znaną z góry kwotę kapitału (zapłaconą premię opcyjną w przypadku 

nabycia opcji kupna lub sprzedaży) lub zarobić z góry ustaloną kwotę pieniędzy (otrzymaną premię opcyjną) 

ryzykując możliwość poniesienia nieograniczonej straty (wystawiając opcję kupna bądź sprzedaży). Derywatami 

na złoto obraca się na kilku najważniejszych giełdach na świecie: Londyn, Tokio, Sydney, Singapur, Nowy Jork, 

Chicago. Derywatami na srebro dokonuje się transakcji na kilku najważniejszych giełdach na świecie: Londyn, 

Tokio, Nowy Jork, Chicago, Szanghaj, Bombaj. 

Numizmaty 

Monety kolekcjonerskie posiadają z powodu ich rzadkości, wieku i estetyki wartość o wiele wyższą niż wartość 

kruszcu, z którego zostały wykonane. Ceny monet numizmatycznych z reguły zyskują na wartości wraz z 

upływem czasu silniej niż w przypadku monet bulionowych. Ponadto ich ceny silniej zwyżkują w przypadku hossy 

na rynku złota lub srebra i zniżkują silniej w przypadku bessy na rynku złota i srebra. 

Rynek numizmatów można podzielić na dwa segmenty: 

- pierwotny (nowych emisji), 

- wtórny (poemisyjny). 

W Polsce segment pierwotny obejmuje monety, których plany emisyjne z pewnym wyprzedzeniem ogłasza NBP. 

Segment wtórny obejmuje monety, które zostały już wyemitowane i mogą być przedmiotem swobodnego obrotu.  

W ocenie Emitenta wpływ na kształtowanie się cen polskich monet kolekcjonerskich mają następujące czynniki: 

- nominał monety, determinujący jej dostępność dla ogółu inwestorów - im niższy nominał, tym większa liczba 

inwestorów mogących zgłosić zapotrzebowanie na nią, 

- rozmiar emisji monety na rynku pierwotnym - im mniejsza emisja, tym trudniej zaspokoić popyt inwestorów, 
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- technika wykonania lub temat monety - im w bardziej innowacyjnej technice jest moneta wykonana, tym 

więcej inwestorów zgłasza na nią zapotrzebowanie. Kolekcjonerzy chętnie poszukują monet zawierających 

dodatkowe elementy - np. kamień szlachetny, kapsułę z zawartością, hologram. Podobnie jest w przypadku 

tematów - im rzadszy temat, tym więcej klientów zgłasza zapotrzebowanie. Przykładem może być moneta z 

komiksową postacią Lucky Luke z mennicy paryskiej, która cieszy się dużym zainteresowaniem 

kolekcjonerów. 

- inne - np. moda na daną monetę. Przykładem modnych polskich monet kolekcjonerskich są monety „Sokół 

Wędrowny” z 2008 roku i „Jaszczurka Zielona” z 2009 roku, które NBP wyemitowała w ramach serii 

„Zwierzęta Świata”. 

Narodowy Bank Polski emituje monety kolekcjonerskie wykonane ze złota, srebra i stopu Nordic Gold (NG). Od 

1995 roku, kiedy miała miejsce denominacja złotego, do końca 2011 roku, na rynek pierwotny trafiły numizmaty 

warte (według ceny sprzedaży) ponad 1,8 mld złotych. Początkowo w strukturze emisji dominowały monety 

srebrne, które w 1995 roku stanowiły przeszło 60% rynku pierwotnego. Wraz z upływem lat struktura uległa 

zmianie. W 2009 roku udział monet złotych i srebrnych był podobny (obie kategorie stanowiły ponad 40% rynku 

pierwotnego). W roku 2010 monety srebrne utrzymały wysoki poziom udziału, podczas gdy monety złote nie 

przekroczyły 30%. W roku 2011 proporcje uległy zmianie. Udział monet złotych wzrósł do 44%, podczas gdy 

monety srebrne osiągnęły niewiele ponad 38% udziału. 

Łącznie w latach 1995-2011 NBP wyemitował 517 monet, z czego 227 przypadało na wykonane ze stopu NG, 

201 na srebrne, a 89 na złote. Nakład analizowanych numizmatów w tym okresie przekroczył 225 mln sztuk. 

 

4.12.5. Plany rozwoju Spółki  

Zwiększenie marżowości 

W celu powiększania rentowności Emitent zamierza zwiększać marżowość na sprzedaży kluczowego produktu - 

złota inwestycyjnego. W tym celu Emitent rozpoczął projekt odzysku złota z rynku wtórnego. Proces ten polega 

na masowym skupie z rynku tzw. złomu złota - pod każdą postacią i w każdej próbie (biżuteria, zegarki, inne 

wyroby jubilerskie, przedmioty użytkowe). Skup złomu złota prowadzony jest celem rafinacji - tj. odzyskania 

kruszcu w najczystszej próbie. Zapłata za pozyskany od kontrahenta złom złota następuje ze środków własnych 

Emitenta, niezwłocznie - w ciągu 24 godzin - po wynikach analizy laboratoryjnej, tj. stwierdzenia realnej 

zawartości czystego kruszcu w złomie.  

Odzyskany w procesie rafinacji czysty kruszec może posłużyć do trzech celów: 

-  zlecenia wyprodukowania sztabek lokacyjnych w jednej z mennic, z którą Emitent utrzymuje kontakty handlowe, 

-  zlecenie wyprodukowania towarów sprzedawanych następnie w ramach planów subskrypcyjnych Emitenta, 

-  sprzedaż czystego kruszcu do mennicy bez zlecania produkcji. 

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procesu przetapiania i rafinacji kruszcu, skup złota odbywa się ze 

znacznym dyskontem w stosunku do ceny giełdowej złota. Dyskonto to jest premią dla Emitenta w zamian za 

błyskawiczne uruchomienie środków finansowych i przeprowadzenie procesu rafinacji. Tym samym Emitent ma 

możliwość uzyskania czystego kruszcu poniżej obowiązującej ceny giełdowej i zbycia go według aktualnego 

kursu powiększonego o marżę.  

Emitent oszacował, że wygeneruje dodatkowe 6% marży brutto na sprzedaży produktów pochodzących z 

odzysku złota z rynku wtórnego. 

W celu uzyskania korzyści  z obecności w kanale e-commerce i osiągnięcia większego zasięgu działalności, 

Emitent uruchomił już specjalnie dedykowany serwis internetowy w domenie e-skupzlota.com.pl  Zainteresowany 

kontrahent - posiadacz niepotrzebnych jego zdaniem wyrobów ze złota może poprzez witrynę e-skupzlota.com.pl 

dokonać zamówienia materiałów do bezpiecznej przesyłki swoich walorów. Za pośrednictwem chronionej 

przesyłki kurierskiej walory te docierają do Emitenta, gdzie następuje analiza i wycena. Akceptacja wyceny przez 

kontrahenta oznacza zgodę na przeprowadzenie nieodwracalnego procesu rafinacji. Po stronie Emitenta 

następuje wówczas zwolnienie środków finansowych. 

Warunkiem koniecznym do zawarcia transakcji jest dysponowanie środkami finansowymi niezbędnymi do 

pokrycia transakcji z kontrahentem.  

http://www.e-skupzlota.com.pl/
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Zwiększenie masy towarowej kruszców 

Emitent zamierza rozwijać działalność w zakresie handlu detalicznego kruszcami inwestycyjnymi w oparciu o 

umowy dystrybucyjne. Emitent planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji na złożenie kolejnych 

zabezpieczeń wymaganych przez dostawców kruszców inwestycyjnych celem wejścia w życie umów 

dystrybucyjnych.  

Umowy dystrybucyjne określają zasady dostawy kruszców inwestycyjnych na rzecz odbiorcy celem dalszej ich 

odsprzedaży. Emitent w takich porozumieniach będzie pełnił rolę odbiorcy. Dostawcami będą największe na 

świecie firmy, zajmujące się międzynarodowym handlem kruszcami inwestycyjnymi w dużych ilościach. Obecnie 

Emitent prowadzi analizy otoczenia konkurencyjnego, w tym selekcjonuje podmioty, z którymi mógłby zawrzeć 

kolejne umowy dystrybucyjne. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego podmioty, z którymi mają być 

zawarte umowy dystrybucyjne, wymagające zabezpieczeń, na które Zarząd Emitenta planuje przeznaczyć środki 

z emisji, nie zostały ostatecznie ustalone.  

Emitent zamierza zakończyć proces budowania grona partnerów, z którymi zawrze umowy dystrybucyjne tak 

szybko jak to możliwe, jednocześnie uwzględniając fakt różnorodności zapisów prawnych w tego typu 

porozumieniach (podleganie jurysdykcjom obcym) i wiążącą się z tym analizą implikacji prawnych, podatkowych i 

rachunkowych. Emitent planuje wykorzystać środki pieniężne pozyskane z emisji na ustanowienie dodatkowych 

zabezpieczeń z tytułu umów dystrybucyjnych do połowy  2013 roku. Zarząd Emitenta zastrzega sobie swobodę w 

podejmowaniu decyzji o alokacji środków finansowych pozyskanych z emisji  przeznaczonych na ustanowienie 

zabezpieczeń na rzecz poszczególnych dostawców. Zarząd Emitenta będzie się kierował w tej mierze 

atrakcyjnością warunków wynegocjowanych ze swoimi kontrahentami, co przełoży się na rentowność transakcji. 

Środki pieniężne pozyskane w drodze oferty do czasu zawarcia kolejnych porozumień dystrybucyjnych z nowymi 

partnerami zostaną wykorzystane do zwiększenia poziomu zabezpieczeń w dostawach kruszców inwestycyjnych 

dokonywanych przez dotychczasowego partnera - A-Mark.  

Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy dystrybucyjnej jest złożenie z góry zabezpieczenia na rzecz 

dostawcy przed zrealizowaniem przez niego dostawy kruszców inwestycyjnych. Zabezpieczenie jest formą 

zaliczki, mającej na celu zagwarantowanie dostawcy rozliczenie transakcji. Kwota zaliczki jest każdorazowo 

ustalana z dostawcą kruszców inwestycyjnych, jednak zawsze jest co najmniej równa lub przewyższa 

nieznacznie wartość zamawianych towarów. Przykładowo w porozumieniu zawartym z A-Mark kwota zaliczki 

stanowi 110% wartości zamawianego towaru. Zabezpieczenie jest standardem, obowiązującym w obrocie 

kruszcami inwestycyjnymi, zgodnym z zasadą panującą na regulowanym rynku papierów wartościowych - 

delivery versus payment (dostawa w zamian za opłacenie jej z góry). Zabezpieczenie stanowią środki pieniężne, 

które odbiorca wpłaca na wydzielony rachunek bankowy dostawcy. Po wpłaceniu zabezpieczenia następuje 

dostawa kruszców inwestycyjnych na rzecz odbiorcy. Każdorazowe przyjęcie zlecenia od klienta na kruszce 

inwestycyjne przez Emitenta prowadzi do rozliczenia z dostawcą. Sprzedaż na rzecz klienta wiąże się ze 

zmniejszeniem poziomu zabezpieczenia i równoczesnym uregulowaniem zobowiązania wobec dostawcy. 

Rozliczenie odbywa się po kursie zmiennym z każdego dnia, kiedy doszło do zawarcia transakcji.  

Umowy dystrybucyjne pozwalają Emitentowi na sprzedaż z dostawą natychmiastową (w ciągu 48 godzin od 

przyjęcia zlecenia), co w połączeniu z systematycznym dokonywaniem rozliczeń z tytułu dostawy (każdego dnia, 

w którym Emitent dokonał transakcji ze swoimi klientami) oznaczać będzie uniezależnienie Grupy Kapitałowej 

Emitenta od zmian cen złota na giełdach, a także kursów walutowych. Ponadto sprzedaż złota inwestycyjnego z 

dostawą natychmiastową cechuje wyższa marżowość. 

W sytuacji, gdyby zawarcie umów dystrybucyjnych z kolejnymi podmiotami dostarczającymi złoto i inne kruszce 

inwestycyjne okazałoby się z jakiegokolwiek powodu niemożliwe do przeprowadzenia lub wiązałoby się z 

potencjalną nieefektywnością dla akcjonariuszy Emitent zastrzega sobie nie zawarcie takich umów.   

 

 

4.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, 

w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem 

finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 

Inwestycje Emitenta 

W 2011 roku Spółka dokonała inwestycji polegającej na zakupie lokalu użytkowego celem wynajmowania go swej 

spółce zależnej. Umowa najmu lokalu została zawarta na warunkach rynkowych. Dokończona została również 

inwestycja zakupu lokalu przeznaczonego na call center oraz centrum sprzedaży mobilnej. 
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źródła finansowania       [ tys. zł ] 
środki 
własne 

leasing kredyty razem 

inwestycje krajowe: 424 0 1 130 1 554 

w wartości niematerialne i prawne 7     7 

nakłady na prace rozwojowe         

w rzeczowy majątek trwały 417 0 1 130 1 547 

 budynki i budowle 326   1 130 1 456 

 maszyny i urządzenia 32     32 

 środki transportu 0 0   0 

 inne środki trwałe 27     27 

 środki trwałe w budowie 32     32 

 zaliczki na środki trwałe w budowie       0 

w inwestycje kapitałowe 0 0 0 0  

inwestycje zagraniczne: 0 0 0 0 

Razem 424 0 1 130 1 554 

 

4.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 

upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Spółki ani wobec Spółki Zależnej nie były wszczęte żadne 

postępowania upadłościowe, układowe ani likwidacyjne. 

 

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 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Spółki ani wobec Spółki Zależnej nie były wszczęte żadne 

postępowania ugodowe arbitrażowe ani egzekucyjne. 

 

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, 

albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich 

postępowań 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, ani wobec Spółki ani też z jej wniosku nie zostało wszczęte ani nie toczy się 

żadne postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie sądowe ani arbitrażowe. 
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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 

Emitent nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 

Ustawy o obrocie. Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka nie emitowała innych instrumentów 

finansowych niż akcje, w szczególności nie emitowała żadnych dłużnych instrumentów finansowych. 

 

 

4.18.  Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach 

mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres 

objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w 

Dokumencie Informacyjnym 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym Dokumencie, jak również do dnia 

sporządzenia Dokumentu, nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki 

działalności gospodarczej Spółki. 

 

 

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, zamieszczonych w 

rozdziale 6 

Po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w rozdziale 6, czyli po dniu 14 czerwca 2012 roku nie 

zaszły żadne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta ani nie powstały żadne 

inne informacje, które byłyby istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta. 

 

 

4.20. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

4.20.1.  Osoby zarządzające 

Zgodnie z § 15 ust. 1 - 3 Statutu Emitenta Zarząd składa się z od 2 do 5 członków powoływanych i odwoływanych 

przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta jest dwuosobowy. W skład Zarządu wchodzi 

Pan Mirosław Mejer - Prezes Zarządu, Pan Filip Fertner - Członek Zarządu. Zarząd w obecnym składzie został 

powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 29 stycznia 2012 roku. 

Kadencja obecnego Zarządu upływa z dniem 29 stycznia 2015 roku, a mandaty członków Zarządu wygasają z 

dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 

2014.  

Pan Mirosław Mejer - Prezes Zarządu 

Pan Mirosław Mejer posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Belford w Colbert stanie 

Georgia (USA). W roku 1979 uzyskał stopień licencjata w zakresie nauk ekonomicznych. 
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Doświadczenie zawodowe:  

1976 - 1981  JLR Fashion Ltd. (sklepy odzieżowe w Montrealu i Ottawie) - Wiceprezes Zarządu, 

1981 - 1986 Dyrektor zarządzający prywatną siecią restauracji typu fast-food w Toronto, 

1989 - 1991 własna (wraz z małżonką) działalność gospodarcza polegająca na udzielaniu pożyczek z własnych 

środków finansowych, 

1991 - 2008 Express M Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

Oprócz wskazanych powyżej Pan Mirosław Mejer nie pełni ani w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w 

organach żadnych spółek handlowych. 

Ponadto w okresie poprzednich 5 lat Pan Mirosław Mejer był posiadaczem akcji spółek publicznych, przy czym w 

żadnej z nich nie posiadał pakietu akcji uprawniającego do wykonywania więcej niż  5% głosów na WZ.  

Pan Mirosław Mejer jest mężem  Pani Agnieszki Mejer - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, ojcem Pani 

Karoliny Mejer - Członka Rady Nadzorczej i bratem Bogdana Steinera - Członka Rady Nadzorczej 

Pan Mirosław Mejer oświadczył, że: 

-  nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 

-  nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem 

oszustwa, 

-  w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organów administracyjnych, 

zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, 

-  nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne 

ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).  

- nie otrzymał w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w 

zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, 

-  poza wskazanymi powyżej pomiędzy nim a innymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz 

osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 

Pan Filip Fertner - Członek Zarządu 

Pan Filip Fertner posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

Doświadczenie zawodowe:  

1993 - 2003 własna działalność gospodarcza, 

2003 - 2004  FotoStar Sudcolor - Dyrektor Operacyjny, 

2005 - 2008  FotoStar Invest Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 

2010 - 2011  Vector Investment Solutions Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 

2008 - nadal emonety.pl S.A. - Prezes Zarządu, 

2010 - nadal Clean Energy Fuels Sp. z o.o. - Prezes Zarządu.  

Ponadto Pan Filip Fertner jest członkiem Rady Nadzorczej Nsoft S.A.  

Oprócz wskazanych powyżej Pan Filip Fertner nie pełni ani w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach 

żadnych spółek handlowych. 

Pan Filip Fertner jest udziałowcem Vector Investment Solutions Sp. z o.o. Poza tym ani obecnie ani w okresie 

poprzednich 5 lat Pan Filip Fertner nie był posiadaczem udziałów w spółkach osobowych i kapitałowych, za 

wyjątkiem posiadanych akcji spółek publicznych, przy czym w żadnej z nich nie posiadał pakietu akcji 

uprawniającego do wykonywania więcej niż 5% głosów na WZ.  

Pan Filip Fertner oświadczył, że: 

-  nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 

-  nie orzeczono w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat wyroku związanego z przestępstwem 

oszustwa, 

-  w okresie poprzednich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organów administracyjnych, 

zarządzających i nadzorczych lub osoby zarządzającej wyższego szczebla, 
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-  nie miały miejsca w stosunku do niego w okresie poprzednich pięciu lat żadne oficjalne oskarżenia publiczne 

ani sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).  

- nie otrzymał w okresie poprzednich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek spółki, ani zakazu uczestniczenia w 

zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiejkolwiek spółki, 

-  pomiędzy nim a innymi członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi 

wyższego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 

 

4.20.2.  Osoby nadzorujące 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej 

jest wspólna i trwa trzy lata. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 25 stycznia 2015 roku, zaś 

mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2014. 

Skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący: 

1. Pani Agnieszka Mejer -  Przewodnicząca Rady Nadzorczej   

2. Pan Andrzej Wierzba -  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

3. Pani Karolina Mejer -  Członek Rady Nadzorczej 

4. Pan Bogdan Steiner -  Członek Rady Nadzorczej 

5. Pan Mikołaj Dietrich -  Członek Rady Nadzorczej 

 

Pani Agnieszka Mejer - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana w skład Rady Nadzorczej dnia 25 stycznia 

2012 roku przez Pana Mirosława Mejer na podstawie § 12 ust. 2 i 5 w zw. z ust. 4 lit. a Statutu Spółki, a na 

funkcję Przewodniczącej dnia 25 stycznia 2012 roku. 

Pani Agnieszka Mejer posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące. 

Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje: 

1989 - nadal  własna działalność gospodarcza polegająca na udzielaniu pożyczek z własnych środków 

finansowych, 

2007 - 2008 Przewodnicząca Rady Nadzorczej Express M Sp. z o.o.. 

Pani Agnieszka Mejer jest członkiem Rady Nadzorczej emonety.pl S.A..  

Pani Agnieszka Mejer nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. 

Działalność gospodarcza prowadzona przez Panią Agnieszkę Mejer nie jest powiązana z działalnością Emitenta 

za wyjątkiem poniższych okoliczności: 

1. Emitent jako pożyczkobiorca zawarł z Panią Agnieszką Mejer prowadzącą działalność gospodarczą umowę 

pożyczki na kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych). Termin spłaty pożyczki przypada na 31 grudnia 2013 

roku. Pożyczka została oprocentowana w wysokości 10% w skali roku 

2. Emitent jako najemca zawarł z Panią Agnieszką Mejer umowę najmu lokalu przeznaczonego na biuro 

Zarządu Emitenta.  Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. 

3. Emitent jako najemca zawarł z Panią Agnieszką Mejer umowę najmu lokalu 
 
przeznaczonego na magazyn 

Emitenta.  Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. 

 

Pan Andrzej Wierzba - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, powołany w skład Rady Nadzorczej 25 stycznia 

2012 roku przez Netmedia S.A. na podstawie § 12 ust. 2 i ust. 4 lit. a Statutu Spółki, a na funkcję 

Wiceprzewodniczącego dnia 25 stycznia 2012 roku. 

Pan Andrzej Wierzba posiada wykształcenie wyższe. W 1988 r. uzyskał tytuł Bachelor of Science (Mechanical 

Engineering) na University of Calgary, a w 1993 r. - tytuł doktora nauk chemicznych (Ph.D. in Chemical 

Engineering) na University of British Columbia (Vancouver).  

Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje: 

1993 - 1997  współwłaściciel oraz dyrektor firmy informatycznej Biomar Information Services (Calgary, Kanada), 

1997 - 1997  świadczenie usług konsultingowych dla kanadyjskiej giełdowej spółki AXIA Multimedia, 

1998 - 2001 działalność gospodarcza pod firmą Agencja AWP Andrzej Wierzba, 
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1998 - 2001 Agencja Reklamowa AWP Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 

1998 - 2006  AWP Multimedia Sp. z o.o. (dawniej: Agencja Reklamowa AWP Sp. z o.o.) - Prezes Zarządu, 

2008 - 2009  Przewodniczący Rady Nadzorczej emonety.pl S.A., 

2006 - nadal Netmedia S.A. - Prezes Zarządu. 

Pan Andrzej Wierzba pełni równocześnie następujące funkcje w organach spółek kapitałowych:  

- eTravel S.A. (spółka grupy Netmedia) - Prezes Zarządu, 

- Farmaceo Sp. z o.o. (spółka grupy Netmedia) - Prezes Zarządu, 

- Finder S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Nsoft S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- GTH Solutions Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

- Expedyt Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej, 

- Grupa HRC S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 

Pan Andrzej Wierzba nie prowadzi działalności konkurencyjnej w odniesieniu do Emitenta. 

 

Pan Mikołaj Dietrich - Członek Rady Nadzorczej, powołany 25 stycznia 2012 roku przez NWZ Spółki. 

Pan Mikołaj Dietrich jest absolwentem ukończył Uniwersytetu Kalifornijskiego (magister ekonomii).  

Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje: 

1990 - 1995 Merrill Lynch (USA) - doradca inwestycyjny, 

1996 - 1999  Dyrektor Rynku Kapitałowego i Członek Zarządu Wood and Company (biuro maklerskie), 

2000 - 2009  Concordia Sp. z o.o.(firma doradcza) - Członek Zarządu, Prezes Zarządu, 

2006 - 2008 T.I.G.A. YACHT & Marina Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 

2005 - nadal Espirito Santo Investment Sp. z o.o. - Członek Zarządu, 

2009 - nadal Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce - Dyrektor 

2009 - nadal Progress Capital Sp. z o.o. - Członek Zarządu. 

Pan Mikołaj Dietrich nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. 

 

Pani Karolina Mejer - Członek Rady Nadzorczej, powołana 25 stycznia 2012 roku przez NWZ Spółki. 

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu-Wydział Stomatologiczny (Lekarz dentysta). 

Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje: 

2009 - nadal NZOZ „Maxdent” Zespół Gabinetów Stomatologicznych - Lekarz dentysta. 

Pani Karolina Mejer nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. 

 

Pan Bogdan Steiner  - Członek Rady Nadzorczej, powołany 25 stycznia 2012 roku przez NWZ Spółki. 

Pan Bogdan Steiner posiada wykształcenie średnie. W 1975 r. ukończył szkołę średnią w  Karlsruhe.  

Doświadczenie zawodowe i pełnione funkcje: 

1975 - 1980 pracownik biurowy w przedsiębiorstwie Rieber, 

1981 - 1996  handlowiec w przedsiębiorstwie Jensen w Karlsruhe, 

1996 - 1997  wspólnik w Steiner & Czurlok Spółka Cywilna, 

1998 - nadal Steiner GmbH.S.A. - Prezes Zarządu. 

Pan Bogdan Steiner  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w odniesieniu do Emitenta. 
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4.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu  

Akcjonariusz 
Liczba akcji ogółem 

 i głosów na WZ 
Udział % w kapitale zakładowym  

i w głosach na WZ 

Netmedia S.A.* 7.302.000 32,92% 

Pani Agnieszka Mejer 6.100.000 27,51% 

Pan Mirosław Mejer 6.100.000 27,51% 

Pan Yury Tsykun 1.765.000 7,96% 

Pozostali 910.713 4,11% 

Razem  22.177.713 100,00% 
 

*  wraz z podmiotem zależnym NetmediaCapital Ltd. z siedzibą na Cyprze, posiadającą 6.890.000 akcji Emitenta. 

Netmedia S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym  i 100% głosów na walnym zgromadzeniu NetmediaCapital 

Ltd.  
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5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 

Emitenta  
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5.2. Śródroczne skonsolidowane informacje finansowe Grupy 

Kapitałowej Emitenta za rok 2012 

5.2.1. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych po 

3 kwartałach 2012 roku 

 Skrócony skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2012 roku  

[ tys. zł ] 

 

2012-09-30 2011-09-30

17 997                    17 628                    

4 671                       5 839                       

12 252                    11 596                    

-                             -                             

-                             -                             

-                             -                             

-                             -                             

194                           193                           

880                           -                             

-                             -                             

-                             -                             

43 581                    62 665                    

38 034                    56 882                    

1 633                       553                           

-                             -                             

1 850                       1 453                       

-                             -                             

1 512                       1 512                       

553                           2 266                       

-                             -                             

61 579             80 293             

2012-09-30 2011-09-30

29 357                    27 855                    

29 357                    27 855                    

Kapitał zakładowy 3 129                       3 079                       

Kapitał zapasowy 23 210                    19 570                    

Kapitał z aktualizacji wyceny -                             -                             

Kapitał rezerwowy -                             -                             

Pozostałe kapitały -                             -                             

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 461                       1 223                       

Zysk (strata) netto / Zysk (strata) netto przypisany 

akcjonariuszom podmiotu dominującego 
1 557                       3 983                       

-                             -                             

31 962                    52 438                    

944                           3 891                       

754                           3 688                       

-                             13                              

190                           190                           

843                           781                           

771                           717                           

72                              64                              

-                             -                             

-                             -                             

26 045                    37 845                    

12 567                    5 866                       

3 790                       11 245                    

-                             -                             

9 689                       20 734                    

-                             -                             

-                             -                             

-                             -                             

4 130                       9 921                       

-                             -                             

61 319             80 293             

Rezerwa na świadczenia pracownicze

Rezerwy na zobowiązania

Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi 

PASYWA RAZEM

Zobowiązania krótkoterminowe

Kredyty i pożyczki

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (handlowe)

Zobowiązania z tytułu podatku  dochodowego

Zobowiązania krótkoterminowe inne

Rezerwy krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe inne

Rezerwy długoterminowe

Rezerwa  z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwa na świadczenia pracownicze

Rezerwy  na zobowiązania

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe 

Kredyty i pożyczki

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (handlowe)

Inwestycje krótkoterminowe

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

 Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 

AKTYWA RAZEM

PASYWA
Kapitał własny

Aktywa obrotowe

Zapasy

Należności  z tytułu dostaw i usług

Należności z tytułu podatku dochodowego

Należności krótkoterminowe inne

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Należności długoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

Nieruchomości inwestycyjne

Inne inwestycje długoterminowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

AKTYWA

Aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne

Wartość firmy jednostek podporządkowanych

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych
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Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta 

za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku  [ tys. zł ] 

 

 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta 

za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku [ tys. zł} 

 

9 miesięcy 9 miesięcy 

zakończonych zakończonych 

2012-09-30 2011-10-01

                   74 163                 107 132 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług                           807                           737 

Przychody  ze sprzedaży towarów i materiałów                    73 356                 106 395 

                   67 566                    98 083 

                      6 597                       9 049 

                      1 554                       2 239 

                      3 156                       2 844 

                      1 886                       3 965 

                             25                                 4 

                             76                           578 

                      1 835                       3 392 

                          587                       2 469 

                          733                           994 

                                -                                   -   

                                -                                   -   

                      1 689                       4 866 

                          132                           884 

                                -                                   -   

                      1 557                       3 983 

Działalność zaniechana                                 -                                   -   

                                -                                   -   

                      1 557                       3 983 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Zysk (strata) z działalności zaniechanej

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy

Koszty finansowe

Odpis wartości firmy w jednostkach podporządkowanych

Udziały w zyskach (stratach) netto jednostek 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe  zmniejszenia zysku (zwiększenia  straty)

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) ze sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Przychody finansowe

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów

Koszt własny sprzedaży

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

9 miesięcy 9 miesięcy 

zakończonych zakończonych 

2012-09-30 2011-09-30

A. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

I. Zysk (strata) netto                       1 557                       3 983 

Podatek dochodowy, w tym:                           132                           884 

Podatek dochodowy bieżący                           132                           884 

Podatek dochodowy odroczony                                -                                  -   

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia  straty)                                -                                  -   

II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem                       1 689                       4 866 

III. Korekty:                     (4 546)                     (3 810)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności                                -                                  -   

Amortyzacja                           384                           341 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                         (427)                         (110)

Odsetki                           573                           392 

Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej                                -                                  -   

Zmiana stanu należności                         (393)                           281 

Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                     (6 226)                    20 712 

Zmiana stanu rezerw                                 8                                -   

Zmiana stanu zapasów                           931                  (32 200)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                           507                       6 481 

Inne korekty                                -                                  -   

Zapłacony (zwrócony) podatek dochodowy                              96                           293 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (A)           (2 988 692)                 172 393 

B. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

I. Wpływy                       1 027                           314 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych                              83                                -   

Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości                                -                                  -   

Wpływy ze sprzedaży jednostek powiązanych                           783                                -   

Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych                                -                                  -   

Wpływy z tytułu spłaty pożyczek                              85                           298 

Wpływy z tytułu spłaty odsetek                                 3                              16 

Inne wpływy  inwestycyjne                              72                                -   
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5.2.2. Zestawienie wybranych pozycji z bilansu oraz rachunku zysków i strat Grupy 

Kapitałowej Emitenta za III kwartał i po trzech kwartałach 2012 roku 

WYBRANE DANE  
ZE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU   

na 30.09.2012 na 30.06.2012 na 30.09.2011 na 30.06.2011 

a)  kapitał własny, 29 357 29 084 27 855 26 115 

b)  należności długoterminowe, 0 0 0 0 

c)  należności krótkoterminowe, 3 482 3 326 2 005 3 086 

d)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, 553 984 371 2 266 1 636 

e)  zobowiązania długoterminowe, 944 992 3 891 3 762 

f)  zobowiązania krótkoterminowe, 26 045 31 316 37 845 24 142 

     

WYBRANE DANE ZE SKONSOLIDOWANEGO 
RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

za I-III kw. 2012 za III kw. 2012 za I-III kw. 2011 za III kw. 2011 

g) amortyzacja, 384 128 341 100 

h)  przychody netto ze sprzedaży, 74 163 28 512 107 132 43 704 

i)  zysk/strata na sprzedaży, 1 886 459 3 965 913 

j)  zysk/strata na działalności operacyjnej, 1 835 457 3 392 413 

 EBITDA 2 220 585 3 732 513 

k)  zysk/strata brutto, 1 689 279 4 866 2 150 

l)  zysk/strata netto; 1 557 272 3 983 1 741 

 

5.2.2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

Na koniec III kw. 2012 Emitent odnotował przychody w wysokości 74.163 tys. zł przy 1.557 tys. zł zysku netto. Na 

wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży składa się sprzedaż kruszców inwestycyjnych, monet 

kolekcjonerskich, brylantów certyfikowanych i walut. Spadek przychodów ze sprzedaży względem analogicznego 

9 miesięcy 9 miesięcy 

zakończonych zakończonych 

2012-09-30 2011-09-30

II.  Wydatki                           880                       1 795 

Wydatki na rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne                                -                         1 571 

Wydatki na inwestycje w nieruchomości                           880                                -   

Wydatki na nabycie podmiotów powiązanych                                -                                  -   

Wydatki na nabycie papierów wartościowych                                -                                  -   

Wydatki na udzielone pożyczki                                -                                  -   

Wydatki na zapłacone odsetki                                -                                  -   

Inne wydatki inwestycyjne                                -                             225 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (B)                           146                     (1 481)

C. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

I. Wpływy                       4 213                       3 361 

Wpływy z tytułu udzielonych kredytów / pożyczek                       3 630                       2 665 

Wpływy z tytułu odsetek                                -                                  -   

Inne wpływy finansowe                           584                           696 

II.  Wydatki                       2 429                       2 015 

Wydatki z tytułu spłaty kredytów / pożyczek                                -                                  -   

Wydatki z tytułu odsetek                           577                           408 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                       4 602                       2 994 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                -                                  -   

Wpływy netto z emisji akcji własnych/podniesienie kapitału                     (2 907)                     (1 972)

Inne wydatki finansowe                           157                           585 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (C )                       1 785                       1 346 

D. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z działalności A+B+C                     (1 058)                              37 

Środki pieniężne na początek okresu                       1 611                       2 229 

Środki pieniężne na koniec okresu                           553                       2 266 

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                           427                           110 
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okresu 2011 r. wynika z niekorzystnego trendu na rynku złota a wyhamowanie dynamiki zakupów metali 

szlachetnych było zjawiskiem charakterystycznym dla całej branży kruszców inwestycyjnych.  

Na niższy wynik operacyjny wpływ miały wyższe także koszty działalności Emitenta w tym amortyzacja związana 

z przyjęciem do użytkowania inwestycji zakończonych w 2011 r.  

Pomimo funkcjonowania w tak niekorzystnych warunkach oraz przy zaostrzającej się konkurencji cenowej spółka 

utrzymała poziom marży brutto m. in. dzięki realizowanemu planowi pozyskiwania tańszego surowca. 

Sukcesywnie rośnie liczba transakcji odkupu złota w kanale internetowym poprzez nowatorską platformę 

www.e-skupzlota.com.pl . 

Tradycyjnie trzeci kwartał  nie należy do najlepszych okresów z uwagi na sezon wakacyjny. Jednak druga polowa 

sierpnia i wrzesień przyniosły wzmożone zakupy złota (wzrost o 12%), dzięki sprzyjającej koniunkturze i odbiciu 

cen. Emitent odnotował wzrost przychodów względem poprzedzającego kwartału o 35%. Równolegle  w tym 

samym okresie nastąpiło nasilenie informacji medialnych związanych z tzw. „aferą Amber Gold”. Informacje te 

mogły negatywnie wpłynąć na decyzje zakupowe. Choć działalność Emitenta polega na dostawach fizycznego 

kruszcu, to jednak inwestorzy mogli z rezerwą podchodzić do instytucji kojarzonych ze złotem. 

 

5.2.3. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym 

śródrocznymi informacjami finansowymi Emitent podejmował w obszarze 

rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 

W okresie objętym raportem Emitent podjął następujące działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań  

innowacyjnych 

- Utworzenie portalu dedykowanego do  sprzedaży srebra inwestycyjnego pod adresem www.czystesrebro.pl  

oraz portalu dedykowanego do sprzedaży brylantów inwestycyjnych e-brylanty.pl . Obydwa sklepy są w pełni 

zintegrowane z wcześniej funkcjonującym już sklepem fabrykazlota.pl  co pozwala zarejestrowanemu 

użytkownikowi korzystać z wymienionych platform pod jednym loginem i hasłem; tym samym Emitent 

kontynuuje prace nad udogodnieniami dla klientów pod sloganem „Multisklep - wiele sklepów, jeden koszyk”, 

- Utworzenie specjalnej platformy internetowej „Program Partnerski” w ramach serwisu e-brylanty.pl .  Jest to 

program lojalnościowy w oparciu o działalność związaną ze sprzedażą  brylantów certyfikowanych - witryna 

umożliwia polecanie osób zainteresowanych zakupem brylantów inwestycyjnych, skuteczne dokonanie 

zakupu przez poleconego klienta oznacza wypłatę prowizji z tego tytułu  dla polecającego. 

- Podpisanie umowy z wortalem money.pl i utworzenie sklepu internetowego do sprzedaży złota 

inwestycyjnego w ramach tego wortalu; sklep dla użytkowników Money.pl został zlokalizowany w dziale 

„Giełda- surowce” www.money.pl/gielda/surowce/metale-szlachetne/  

- Migracja hostingu do Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, co zapewnia wyższy poziom 

bezpieczeństwa dokonywanych transakcji handlowych. 

 

http://www.eskupzlota.com.pl/
http://www.czystesrebro.pl/
http://www.e-brylanty.pl/
http://www.fabrykazlota.pl/
http://www.e-brylanty.pl/
http://www.money.pl/
http://www.money.pl/gielda/surowce/metale-szlachetne/
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6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 Odpis Emitenta z KRS 
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Załącznik 2 Aktualny tekst Statutu Emitenta  

` 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 Firma 

1. Firma Spółki brzmi Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać firmy skróconej Inwestycje Alternatywne Profit S.A., jak również wyróżniającego ją 

znaku słowno-graficznego e-numizmatyka.pl. 

3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „EXPRESS - M” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

spółkę Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, 

Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze 

zm.). 

4. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki pod firmą: „EXPRESS - M” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

przekształconej w spółkę Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna. 

 

§ 2 Przedmiot działalności 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1) produkcja monet (PKD 32.11.Z);  

2) produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z);  

3) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);  

4) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);  

5) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77 Z);  

6) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7);  

7) sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);  

8) sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.77.Z);  

9) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych 

prowadzona  w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z);  

10) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt 

domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z);  

11) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach (PKD 

47.78.Z);  

12) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79 Z);  

13) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);  

14) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 

47.99.Z);  

15) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);  

16) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń 

i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);  

17) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);  

18) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68.);  

19) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);  

20) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);  

21) reklama (PKD 73.1);  

22) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie 

oprogramowania (PKD 58.1). 

2.  Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja, zgoda bądź zezwolenie, uzależnione 

jest od ich uzyskania przez Spółkę.  
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§ 3 Czas trwania Spółki 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.  

 

§ 4 Siedziba Spółki 

Siedzibą Spółki jest Warszawa.  

 

§ 5 Obszar działalności Spółki  

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.  

2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć 

spółki oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w Polsce i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń 

wymaganych przepisami prawa.  

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 6 Kapitał zakładowy 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.217.771,30 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy 

siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 22.177.713 (słownie: dwadzieścia 

dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: 

a. 14.700.000 (słownie: czternaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;  

b. 6.985.690 (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji 

zwykłych na okaziciela serii B. 

c. 492.023 (słownie czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii C. 

2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki - mieniem spółki przekształcanej. Akcje 

serii B zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki odpowiednio w drodze emisji akcji serii B. Akcje serii C zostały pokryte w całości 

wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki odpowiednio w 

drodze emisji akcji serii C. 

 

§ 7 Akcje 

1. Akcje nowych emisji będą akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.   

2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Warunki i tryb 

umarzania akcji określa Walne Zgromadzenie.  

3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem 

pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.  

4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

 

§ 8 Rozporządzanie zyskiem spółki 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.  

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.  

3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 

powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się 

listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).  

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. 
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ORGANY SPÓŁKI 

§ 9 

Organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. 

§ 10 Walne Zgromadzenie 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki. 

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 

jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, oraz Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 3 prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje 

akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co 

najmniej połowę głosów w Spółce. Na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną 

dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z żądaniem 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie 

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. 

6. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia może określać regulamin uchwalony przez Walne 

Zgromadzenie. 

 

§ 11 Uchwały Walnego Zgromadzenia 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy 

prawa lub Statutu ustanawiają surowsze warunki podejmowania uchwał. Walne Zgromadzenie może 

podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

  

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.  

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów wymagają następujące sprawy:  

a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków;  

b. podejmowanie decyzji w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub 

w związku z prowadzeniem przez Zarząd działalności;  

c. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;  

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 75% głosów wymagają następujące postanowienia: 

a. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego;  

b. przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym także  przystąpienie Spółki do spółek 

cywilnych, osobowych albo porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału 

zysków;  

c. tworzenie kapitałów i funduszy celowych w Spółce poza takimi co do których tworzenia Spółka zobligowana 

jest przepisami prawa i podejmowanie decyzji o ich przeznaczeniu;  

d. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku i pokrycia strat;  

e. zatwierdzanie długoterminowych planów strategicznych Spółki;  

f. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki;  

g. ustalanie warunków i trybu umarzania akcji;  

h. rozwiązanie lub likwidacja Spółki;  

i. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;  

j. zmiana Statutu Spółki;  

k. określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;  

l. uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;  

m. emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych;  

n. wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy pomiędzy 
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Spółką i członkami Rady Nadzorczej, albo na rzecz członków Rady Nadzorczej.  

5. Uchwały pozbawiające akcjonariusza praw przyznanych mu osobiście wymagają dla swej ważności zgody 

akcjonariusza, którego praw dotyczą. 

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, 

użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. 

 

§ 12 Rada Nadzorcza 

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala 

Walne Zgromadzenie. 

2. Prawo powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej przysługuje Mirosławowi Mejer, 

jednego Członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje NETMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, zaś 

pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie uchwałą podejmowana 

bezwzględną większością głosów. 

3. Uprawnienia do powoływania i odwoływania przez NETMEDIA S.A. Członka Rady Nadzorczej przysługuje jej, 

o ile posiada choćby pośrednio co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uprawnienia do 

powoływania i odwoływania przez Mirosława Mejer Członka Rady Nadzorczej przysługuje mu, o ile Mirosław 

Mejer oraz Agnieszka Mejer posiadają łącznie i choćby pośrednio, w majątku wspólnym lub w majątkach 

osobistych, co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki..  

4. Pierwszy Członek Rady Nadzorczej powoływany przez NETMEDIA S.A. powoływany jest poprzez doręczenie 

Spółce przez NETMEDIA S.A. pisemnego oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej w dniu 

doręczenia Spółce oświadczenia. Nowy Członek Rady Nadzorczej powoływany przez NETMEDIA S.A. 

powoływany jest poprzez doręczenie Spółce przez NETMEDIA S.A. pisemnego oświadczenia o powołaniu 

członka Rady Nadzorczej: 

a. podczas Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziany został wybór członków Rady 

Nadzorczej nowej kadencji lub 

b. w dniu odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez NETMEDIA S.A. lub 

c. w ciągu 15 dni od złożenia przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez NETMEDIA S.A. rezygnacji 

z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji.  

5. Członek Rady Nadzorczej powoływany przez Mirosława Mejer powoływany jest w takim samym trybie jak w 

przypadku powoływania członka Rady Nadzorczej przez NETMEDIA S.A. 

6. Akcjonariusze powołujący Członków Rady Nadzorczej mogą w każdym czasie odwołać powołanego przez 

siebie Członka Rady Nadzorczej przez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia o odwołaniu Członka Rady 

Nadzorczej. Odwołanie staje się skuteczne w dniu doręczenia Spółce oświadczenia o odwołaniu Członka 

Rady Nadzorczej oraz oświadczenia o powołaniu Członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego Członka 

Rady Nadzorczej. 

7. W przypadku gdy zgodnie z powyższymi postanowieniami Mirosław Mejer i/lub NETMEDIA S.A. nie będą już 

uprawnieni do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki, takiego Członka Rady 

Nadzorczej Spółki powołuje Walne Zgromadzenie Spółki. 

8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandat członka Rady 

Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem 

mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na 

kolejne kadencje. 

9. Jeżeli w ciągu 15 dni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub 

wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej, wówczas 

wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady 

Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie 

Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej.  

 

§ 13 Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą 

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie niemożności zwołania posiedzenia przez 

Przewodniczącego, przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie 

dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa 

w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. 
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3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń lub ich 

części dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i 

ustalania wynagrodzenia. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku 

obrotowym.  

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 

członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed 

planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy: 

a. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 

7-dniowego terminu, przesyłając najpóźniej przed rozpoczęciem posiedzenia potwierdzenie takiej zgody w 

drodze pisemnego oświadczenia, korespondencji telefaksowej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej, 

lub  

b. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni są na posiedzeniu.  

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do 

porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.  

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały.  

8. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 6 i 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ani powołania członków Zarządu oraz odwołania czy zawieszania w 

czynnościach tych osób.  

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów 

rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół 

powinien zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów 

oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady 

Nadzorczej. 

§ 14 Kompetencje Rady Nadzorczej 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują 

swoje prawa i obowiązki osobiście.  

2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:  

a. ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących 

podziału zysku albo pokrycia straty, składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego 

sprawozdania z wyników tej oceny oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie 

udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;  

b. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki 

(biznes plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów 

na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu 

na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za 

poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia 

działalności;  

c. poręczeń o jednorazowej wartości przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych oraz wyrażanie zgody 

na dokonywanie tego typu czynności po przekroczeniu przez nie w ciągu roku obrotowego wartości 1/3 

kapitałów własnych Spółki; jak również wyrażanie zgody na podejmowanie innych zobowiązań 

pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu 

Spółki;  

d. wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych 

obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami 

Statutu Spółki;  

e. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących 

pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym 

roku obrotowym wartość kapitałów własnych Spółki. Zapisy w zdaniu poprzedzającym zastosowanie mają 

w przypadku wydatków nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu 

Spółki;  

f. wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych; 

g. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 



Dokument Informacyjny Inwestycje Alternatywne Profit S.A. 

 

 159 

nieruchomości z wyłączeniem transakcji nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 

udziału w nieruchomości zabezpieczających udzielanie przez Spółkę pożyczek lub udzielanie gwarancji 

albo poręczeń o jednorazowej wartości przekraczającej kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych;  

h. wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innych praw do własności intelektualnej, w 

tym w szczególności praw do znaków towarowych, praw do kodów źródłowych i oprogramowania, także 

udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki, nie 

przewidzianych w budżecie;  

i. wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki 

ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne 

wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, 

przekracza kwotę 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych;  

j. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;  

k. reprezentowanie Spółki w umowach oraz w sporach z członkami Zarządu lub likwidatorami;  

l. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu 

oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu 

niemogących sprawować swoich czynności;  

m. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie liczby członków Zarządu; 

n. wyrażanie zgody na udzielenie prokury;  

o. wyrażania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;  

p. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;  

q. wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;  

r. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki;  

s. udzielanie aprobaty na zawarcie przez Spółkę umowy lub transakcji z Akcjonariuszami Spółki lub 

podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z Akcjonariuszy Spółki lub członkami Zarządu Spółki, 

prokurentami i likwidatorami, za wyjątkiem transakcji lub umów typowych, zawieranych na warunkach 

rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym 

Spółka posiada większościowy udział kapitałowy; przy czym „podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę 

lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki, członkiem 

Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem, w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej 

dzieci, lub (iii) rodzeństwo, oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub 

bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące 

korzyści gospodarcze; 

t. zatwierdzanie zasad programu opcji menedżerskich oraz ich zmian, a także wyrażanie zgody na 

przyznawanie prawa nabycia akcji Spółki w ramach programu opcji menedżerskich oraz podejmowanie 

wszelkich innych decyzji związanych z realizacją programu opcji menedżerskich. 

3. Uchwały w zakresie spraw wskazanych w § 14 ust 2 pkt b, d, e, f, g, h, j, q, s, t wymagają dla swej ważności 

zgody członków Rady Nadzorczej powołanych przez NETMEDIA S.A. oraz Mirosława Mejer. 

4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu 

ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka 

Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w 

uchwale Rady Nadzorczej.  

5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na 

zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

6. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, który 

podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. 

7. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, 

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także ustala jego sposób organizacji. 

 

§ 15 Zarząd 

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków. Liczbę Członków Zarządu ustala uchwałą Rada 

Nadzorcza. 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów. 

3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandat członka Zarządu powołanego 

przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych 

członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. 



Dokument Informacyjny Inwestycje Alternatywne Profit S.A. 

 

 160 

4. Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić członka Zarządu przed upływem kadencji. Uchwała Rady 

Nadzorczej o odwołaniu lub zawieszeniu członka Zarządu jest podejmowana bezwzględną większością 

głosów. 

5. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu 

łącznie. 

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. 

7. Szczegółowe zasady działania Zarządu może określać regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i 

zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 16 

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

2. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z 

zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt q Statutu. 

 

§ 17 

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub 

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% (dziesięciu procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka 

zarządu.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18 Kapitał zapasowy i inne kapitały 

1. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za 

dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału 

zakładowego Spółki. 

2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały. 

 

§ 19 Rok obrotowy Spółki/Rachunkowość 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

2. Zarząd Spółki zobowiązany jest składać na ręce akcjonariuszy posiadających powyżej 20% w kapitale 

zakładowym Spółki:  

a. aktualne i prawidłowe bilanse oraz rachunki wyników za okresy miesięczne w terminie do 30-go dnia 

miesiąca następnego po miesiącu kalendarzowym. 

b. kwartalne sprawozdania finansowe nadające się do konsolidacji wyników finansowych w terminie 30 dni 

od dnia zakończenia kwartału 

c. półroczne sprawozdanie finansowe nadające się do konsolidacji wyników finansowych w terminie do dnia 

45 dni od dnia zakończenia półrocza. 

d. roczne sprawozdanie finansowe nadające się do konsolidacji wyników finansowych w terminie do dnia 3 

miesięcy od dnia zakończenia roku (t.j. do dnia 31 marca). 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2, obowiązuje tylko w sytuacji, gdy łącznie są spełnione następujące 

warunki: 

a. Spółka nie podlega obowiązkom informacyjnym, o których mowa w art. 56 Ustawy o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539), 

b. Spółka nie ma zatwierdzonego i ważnego prospektu emisyjnego, o którym mowa w Ustawie o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539) 

4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2, wygasa również z chwilą podjęcia przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna uchwały o wprowadzeniu akcji serii A, B oraz C Spółki do 
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alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie Spółka Akcyjna. Jednak Spółka będzie przekazywała raporty okresowe, do których przekazywania 

byłaby zobowiązana będąc notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (4 kwartalne 1 

półroczny oraz 1 roczny raport), nie później niż na 7 dni przed upływem ostatecznego terminu publikacji 

wymaganych na GPW raportów okresowych, z zastrzeżeniem, że raporty roczne będzie przekazywała nie 

później niż do 23 kwietnia a raporty półroczne przekazywane nie później niż do dnia 23 sierpnia. 

 

§ 20 Ogłoszenia 

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym. 

 

§ 21 Księga akcyjna 

Księga akcyjna może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecić prowadzenie księgi bankowi 

lub firmie inwestycyjnej  

 

§ 22 Rozwiązanie Spółki 

1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn 

przewidzianych prawem.  

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z 

dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi 

innego likwidatora. 

 

§ 23 

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy 

Kodeksu spółek handlowych. 

 

 

 

 

 

 

.  
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Załącznik 3 Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Akcje Serii A 

14.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zgromadzenia Wspólników poprzednika 
prawnego Emitenta - Express - M Sp. z o.o. z dnia 24 kwietnia 2008 roku o przekształceniu 
spółki w Inwestycje Alternatywne Profit S.A.  Akcje Serii A są przedmiotem ubiegania się o 
wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect. 

Akcje Serii B 

6.985.690 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda 
wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie Uchwały 
nr 31 ZWZ Inwestycje Alternatywne Profit S.A. z dnia 24 maja 2009 roku. Akcje Serii B 
zostały objęte w całości za aport w postaci akcji e-monety.pl S.A. Akcje Serii B są 
przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect.  

Akcje Serii C 

492.023 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda 
wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie Uchwały Nr 
6 NWZ Emitenta z dnia 31 października 2011 roku, zmienionej Uchwałą nr 7 NWZ Spółki z 
dnia 25 stycznia 2012. Akcje Serii C zostały objęte w ofercie niepublicznej po cenie 
emisyjnej równej  1,90 zł każda. Akcje Serii C są przedmiotem ubiegania się o 
wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect.  

Alternatywny 
System Obrotu,  
ASO,  
NewConnect 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect  

Autoryzowany  
Doradca 

Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem  
ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, o kapitale zakładowym 700.000 zł, w pełni opłaconym, 
wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000065126. 

Dokument 
Informacyjny, 
Dokument 

Niniejszy Dokument Informacyjny Emitenta sporządzony na potrzeby wprowadzenia 
14.700.000 Akcji Serii A, 6.985.690 Akcji Serii B i 492.023 Akcji Serii C do Alternatywnego 
Systemu Obrotu na rynku NewConnect. 

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

Grupa Kapitałowa IAP, 
Grupa Kapitałowa 

Grupa Kapitałowa Emitenta złożona z Emitenta i podmiotu zależnego e-monety.pl S.A.. z 
siedzibą w Warszawie, w której Emitent posiada 100% udział w kapitale zakładowym i 
głosach na WZ.  

KDPW, Depozyt, 
Krajowy Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

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

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Organizator ASO  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

pcc Podatek od czynności cywilnoprawnych 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

PLN, zł  złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Prawo dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 826) 
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Rada Nadzorcza,  
RN 

Rada Nadzorcza Inwestycje Alternatywne Profit S.A. 

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 z dnia  
1 marca 2007 r. (z późn. zm.) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Spółka, 
Emitent, 
Inwestycje Alternatywne 
Profit S.A., 
IAP 

Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 50/1, 
00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 0000306830 o kapitale zakładowym w kwocie 2.217.771,30 zł, w pełni opłaconym. 

Spółka Zależna, 
emonety.pl S.A., 
emonety.pl 

emonety.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67 paw. 29, 00-871 
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000312819 o kapitale zakładowym w kwocie 1.555.500,00 zł, w pełni opłaconym. 

t oz uncja trojańska 

uncja trojańska 
(ang. troy ounce) skrót „t oz” - jednostka masy używana obecnie wyłącznie do określania 
masy metali szlachetnych, równa 31,1034768 g. 1 kg odpowiada 32,15074657 t oz, 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o obrocie 
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  

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

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

Ustawa pdof 
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000  
Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) 

Ustawa pdop 
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.  
Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) 

Ustawa o 
rachunkowości 

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 

WZ Walne Zgromadzenie 

ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
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