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Wstęp 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 

I. Dane Emitenta 

Firma: Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

Siedziba: Nowy Tomyśl 

Adres: Paproć 118 A, 64-300 Nowy Tomyśl 

Telefon: +48 (61) 44 25 155 

Faks: +48 (61) 44 25 156 

Adres poczty elektronicznej: ir@drewniane-konstrukcje.pl 

Strona internetowa: www.drewniane-konstrukcje.pl   

 

II. Dane Autoryzowanego Doradcy 

Firma: Capital One Advisers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa 

Telefon: +48 (22) 319 5688 

Faks: +48 (22) 319 5680 

Adres poczty elektronicznej: info@capitalone.pl  

Strona internetowa: www.capitalone.pl  

 

III. Dane Doradcy Prawnego 

Firma:  Szczeszek i Wspólnicy Sp. K. Kancelaria Radców Prawnych 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Sienna 55 lok. 12, 00-820 Warszawa 

Telefon: +48 (22) 216 9797 

Faks: +48 (22) 435 7775 

Adres poczty elektronicznej: biuro@siw.com.pl 

Strona internetowa: www.siw.com.pl 

 

 

 

 

 

IV. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych 
wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie 

mailto:ir@drewniane-konstrukcje.pl
http://www.drewniane-konstrukcje.pl/
mailto:info@capitalone.pl
http://www.capitalone.pl/
mailto:biuro@siw.com.pl
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Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
wprowadza się: 

 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 PLN 
(dziesięć groszy) każda; 

 702 584 (siedemset dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; 
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1. ROZDZIAŁ: CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki 
ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Dokumentu Informacyjnego. Opisane 
poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez Emitenta 
działalności. W przyszłości mogą pojawić się zarówno czynniki ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, 
np. o charakterze losowym, jak również czynniki ryzyka, które nie są istotne w chwili obecnej, ale mogą okazać 
się istotne w przyszłości. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników 
ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, sytuację finansową, a 
także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji Emitenta. Poza ryzykami 
opisanymi poniżej inwestowanie w Akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku 
kapitałowego. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się 
prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. Inwestycja w akcje Spółki jest odpowiednia dla 
inwestorów rozumiejących ryzyka związane z inwestycją i będących w stanie ponieść stratę części lub całości 
zainwestowanych środków. 

1.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta  

1.1.1. Ryzyko związane ze skalą prowadzonej działalności oraz przyszłym rozwojem 
Emitenta 

Istnieje ryzyko, że Emitent nie osiągnie oczekiwanej pozycji na rynku konstrukcji drewnianych, które stanowiły 
historycznie oraz zgodnie z założeniami Zarządu będą stanowić w najbliższych 5 latach trzon działalności Spółki, 
co mogłoby mieć przełożenie na trudności w realizacji planów strategicznych lub też ich opóźnienie. 

Emitent znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Dzięki zaawansowanemu zapleczu technologicznemu 
rozszerza portfolio oferowanych konstrukcji dla klientów instytucjonalnych oraz pełni rolę podwykonawcy w 
projektach organizowanych przez Jednostki Samorządów Terytorialnych. Po pozyskaniu finansowania Spółka 
zamierza wybudować halę, w której mieścić się będzie nowa linia technologiczna, umożliwiająca wytwarzanie 
wielkowymiarowych elementów potrzebnych do konstruowania nowego rodzaju obiektów. 

Wszystkie te działania realizowane są w celu zwiększenia skali prowadzonej działalności, zwiększenia 
rozpoznawalności marki Fabryki Konstrukcji Drewnianych w Polsce oraz zwiększenia prawdopodobieństwa 
wygranej w przetargach organizowanych przez JST. Te czynniki mają przyczynić się do wzrostu wartości Spółki 
oraz zwiększenia wartości akcji będących w posiadaniu jej akcjonariuszy. 

1.1.2. Ryzyko związane z dostawcami surowca 

Emitent pozyskuje surowiec w postaci drewna niemal w 85% od dostawców zagranicznych. Tego rodzaju 
praktyka spowodowana jest lepszej jakości drewnem, wytwarzanym w krajach Europy Zachodniej. Dzięki 
odpowiedniej obróbce i metodom klejenia, zachowuje ono dłużej swoją trwałość i wytrzymałość, przy 
nieznacznie wyższej cenie. Spółka współpracuje z 3 głównymi dostawcami zagranicznymi i 2 dostawcami 
krajowymi, z czego 2 największych w 2011 r. odpowiedzialnych było wartościowo za 70% dostarczonego 
Emitentowi surowca.  

Jednakże taka polityka rodzi szereg ryzyk, w tym związanych z możliwymi prawnymi ograniczeniami importu, 
możliwymi opóźnieniami w dostawie zamówionego surowca, ryzykiem uszkodzeń lub utraty transportu. 
Zdarzenia te mogłyby wpłynąć w krótkim okresie na czas realizacji zamówień przez Emitenta oraz na 
wystąpienie nadzwyczajnych kosztów (w tym kosztów dodatkowego transportu oraz przy długotrwałym braku 
dostaw drewna – kosztami ewentualnego odszkodowania za opóźnienia dla klientów). 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych współpracuje z dostawcami zagranicznymi surowca od 2010 r. Wszelkie 
transportowane towary są ubezpieczone, dlatego w razie ich utraty lub uszkodzenia Emitent otrzyma 
odszkodowanie (od rozpoczęcia współpracy z dostawcami do daty sporządzenia niniejszego Dokumentu 
Informacyjnego nie miało miejsca zdarzenie, które powodowałoby konieczność wypłaty odszkodowania). 
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Ponadto Spółka stosuje dywersyfikację dostawców drewna, dzięki czemu w przypadku problemów z dostawą, 
ma możliwość zamówienia surowca u jednego z pięciu dostawców drewna. 

1.1.3. Ryzyko awarii linii produkcyjnej oraz zniszczenia lub utraty majątku 

Kluczowym elementem aktywów Spółki jest linia do automatycznej obróbki drewna Huddeger K2i, zakupiona 
od niemieckiego podmiotu Hans Hundegger Maschinenbau GmbH. Linia ta została zakupiona przez Spółkę od 
niemieckiego producenta, przez co do ewentualnych roszczeń Spółki związanych wadami tej linii ma 
zastosowanie prawo niemieckie. Na linię tę producent udzielił 24 – miesięcznej gwarancji, bez określenia jej 
szczegółowych warunków, w tym czasu reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę.  

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że w przypadku awarii linii producent, rozpocznie usuwanie awarii po 
dłuższym czasie lub będzie usuwał awarię przez dłuższy czas, co może skutkować czasowym brakiem 
możliwości korzystania z linii i problemami z terminowym wywiązywaniem się z zawartych kontraktów. 
Dochodzenie ewentualnego odszkodowania do sprzedawcy w takiej sytuacji będzie utrudnione i kosztowne, ze 
względu na konieczność zaangażowania kancelarii prawnej posiadającej prawo do występowania przed sądami 
niemieckimi i konieczność przeprowadzenia postępowania przed sądem w Niemczech. 

Oprócz poważnej awarii linii produkcyjnej również istotne zniszczenie lub utrata części zapasów składowanych 
w hali może spowodować, że Emitent będzie miał trudności z terminową realizacją zamówień, co z kolei może 
pociągać za sobą konieczność płacenia kar umownych lub utraty klientów na rzecz konkurencji. 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych stara się zachowywać strategię produkcji Just-in-time, będącą strategią 
zarządzania zapasami stosowaną w celu ograniczenia ich przechowywania do niezbędnego minimum. Dzięki 
temu elementy wytwarzane są w zależności od zapotrzebowania i etapu budowy. Spółka utrzymuje swoje 
zapasy na poziomach nie wyższych niż wymaga tego cykl produkcyjny, zapewniając jednocześnie ciągłość i 
terminowość realizacji zamówień. Wartość zapasów zlokalizowanych w magazynie nie przekracza wartości 100 
tys. PLN. 

Ze względu na niską palność drewna klejonego (szerzej opisane w pkt. 4.12.2.2) hala produkcyjna wraz ze 
znajdującą się w niej linią technologiczną i innymi urządzeniami są objęte ubezpieczeniem od ognia i wszelkich 
zdarzeń losowych. Ponadto ubezpieczony jest również, będący częścią hali, magazyn wraz ze znajdującym się w 
nim towarem. Powoduje to, że w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, miałoby ono ograniczony wpływ na 
przyszłe wyniki finansowe. 

1.1.4. Ryzyko związane z ograniczonym popytem na produkty sprzedawane przez 
Emitenta 

Emitent od momentu powstania Spółki w 2009 r. wprowadzał zmiany w swojej ofercie produktowej, która 
przyjęła obecny kształt w 2011 r. Zmiany te wynikały z dopasowywania asortymentu do klientów i poszukiwania 
nisz rynkowych. Nie można jednak wykluczyć, że w kolejnych okresach sprzedaż konstrukcji drewnianych w 
obecnej formie będzie utrzymywała się na tym samym lub niższym niż dotychczas poziomie, co mogłoby mieć 
negatywne implikacje na generowane przez Emitenta wyniki finansowe. 

Zarząd Emitenta posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży budowlanej, w tym przede wszystkim 
konstrukcji drewnianych, i szczegółowo analizuje obserwowane trendy na rynku konsumenckim oraz próbuje 
przewidywać przyszłe zachowania klientów. Dzięki temu w ofercie Emitenta znajdują się produkty, które cieszą 
się popularnością wśród klientów ze względu na swoją atrakcyjną cenę i dobrej jakości wykonanie. 

Jednakże w wyniku wzrastających płac brutto w Europie (w tym w szczególności w Polsce), klienci mogą zmienić 
swoje preferencje na konstrukcje wykonane ze stali lub cegieł. Spółka ma również świadomość 
konserwatywnego podejścia potencjalnych klientów wybierających alternatywne sposoby konstruowania 
budowli oraz zachodzących zmian płacowych w słabiej rozwiniętych krajach Europy, dlatego też oferta 
produktowa Emitenta może zostać w każdej chwili poszerzona o konstrukcje drewniano-stalowe, łączące w 
sobie zalety obydwu surowców. Wszystkie maszyny oraz pracownicy przygotowani są na realizację tego rodzaju 
zleceń. 

1.1.5. Ryzyko związane z nieodpowiednim oszacowaniem modelu biznesowego nowej 
linii technologicznej 
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Po pozyskaniu finansowania Emitent zmierza uruchomić nową linię technologiczną, pozwalającą na 
wytwarzanie wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych, w tym obiektów widowiskowo-sportowych i galerii 
handlowych. 

Istnieje ryzyko nieodpowiedniego oszacowania modelu biznesowego (zarówno od strony przyszłych 
przychodów, jak i kosztów), niepozyskania wystarczającej liczby klientów, co będzie mogło przełożyć się na 
niższe od spodziewanych wpływy z tej linii biznesowej. 

Wśród czynników zwiększających szanse realizacji zamówień pochodzących z nowej oferty Emitenta wymienić 
należy m.in.: 

 Coraz bardziej otwarte podejście potencjalnych klientów wybierających alternatywne sposoby 
konstruowania budowli; 

 Wyższy koszt budów obiektów wielkowymiarowych z innych materiałów niż drewno klejone (tj. ze 
stali, betonu lub cegieł); 

 Doświadczenie zdobyte na rynku konstrukcji drewnianych – znajomość potrzeb klientów; 

 Udział w targach i konferencjach branżowych; 

 Wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa. 

1.1.6. Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami Emitenta 

Sukces rozwoju Emitenta w przyszłości uzależniony będzie w dużej mierze od zdolności utrzymania 
zatrudnionych oraz pozyskania nowych pracowników wyższego szczebla. Odejście członków kadry kierowniczej, 
projektantów bądź innych osób znaczących dla Emitenta mogłoby mieć niekorzystny wpływ na prowadzoną 
działalność, skutkując pogorszeniem jakości i terminowości świadczonych usług, co w konsekwencji mogłoby 
mieć negatywne przełożenie na realizację prognozowanych wyników finansowych. Emitent prowadzi 
działalność o stosunkowo niewielkiej skali, co przekłada się również na liczbę zatrudnionych osób na 
stanowiskach kierowniczych. Ewentualna utrata kluczowych pracowników łączyłaby się ponadto z 
koniecznością przeprowadzenia procesu rekrutacji, a następnie wdrożenia nowych osób do środowiska pracy, 
co mogłoby w krótkim lub średnim okresie mieć przełożenie na obniżenie generowanych przez Spółkę 
wyników. Należy mieć na uwadze, że perspektywa zwiększenia liczby klientów będzie się wiązała ze 
zwiększeniem zatrudnienia osób na wyższych stanowiskach (w tym brygadzistów zespołów montażowych i 
produkcyjnych) oraz zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za kontakt z klientami. 

Należy zauważyć, że najbardziej wykwalifikowaną kadrę menedżerską stanowi Zarząd Emitenta, rozwijający 
działalność Spółki od początku jej istnienia, co znacząco zmniejsza ryzyko jego odejścia. Ponadto w przypadku 
odejścia kluczowego pracownika istnieje możliwość jego zastąpienia przez pracownika niższego szczebla po 
odpowiednim jego wyszkoleniu. Co więcej, Fabryka Konstrukcji Drewnianych szkoli uczniów, mogących w 
przyszłości objąć stanowiska osób, które odchodzą. 

Ponadto Emitent prowadzi systematyczne badania rynku pracy mające na celu analizowanie poziomu 
wynagrodzeń, jak również prowadzi ciągły proces rekrutacyjny. Spółka na dzień sporządzenia niniejszego 
Dokumentu Informacyjnego jest na etapie wdrażania systemu motywacji pracowników, co dodatkowo zwiąże 
podwładnych z miejscem pracy. 

1.1.7. Ryzyko związane z pogorszeniem się wizerunku Emitenta  

Wszelkie negatywne oceny związane z jakością sprzedawanych przez Emitenta konstrukcji mogą pogorszyć 
wizerunek Emitenta i wpłynąć na utratę zaufania klientów, co jednocześnie może spowodować znaczący wzrost 
środków przeznaczanych na działania marketingowe w celu zniwelowania zaistniałej sytuacji. Pogorszenie 
reputacji Emitenta, poza utratą zaufania klientów, mogłoby również doprowadzić do rezygnacji ze współpracy 
części podmiotów kooperujących z Emitentem i rozpoczęcie korzystania z usług konkurencji, co mogłoby 
niekorzystnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju 
Emitenta. 

Emitent podejmuje wszelkie możliwe kroki celem zminimalizowania szans wystąpienia zdarzeń, które mogłyby 
zostać wykorzystane przeciwko niemu. Spółka stara się zapewnić możliwie najlepszą jakość budowanych 
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klientom konstrukcji oraz zapewnić gwarancję na wykonywane budowle. Nie można jednak wykluczyć, że wraz 
ze wzrastającą liczbą podmiotów konkurencyjnych, tzw. czarny PR nie zostanie wykorzystany przeciwko Spółce. 

1.1.8. Ryzyko braku zaufania klientów do wyrobów Emitenta 

Emitent od początku prowadzenia działalności w celu wypromowania marki Fabryki Konstrukcji Drewnianych i 
pozyskania nowych klientów ustalał niższe marże na swoich wyrobach w porównaniu z podmiotami 
konkurencyjnymi. 

Wraz z planowanym wzrostem sprzedaży zarówno na rynek krajowy poza obszar województwa 
wielkopolskiego, jak i sprzedaży eksportowej do krajów niemieckojęzycznych i Europy Wschodniej, pojawi się 
konieczność przekonania nowych odbiorców do skorzystania z oferty Emitenta. Konieczne będzie 
rozpowszechnienie w świadomości klientów stosunkowo nowego produktu, co pomimo korzystnej relacji ceny 
do jakości może nie stanowić o sukcesie oferty, gdyż klient będzie preferował wybór konstrukcji z innych niż 
drewno materiałów. Może to skutkować nieosiągnięciem spodziewanego wolumenu sprzedaży lub 
koniecznością obniżania cen sprzedaży konstrukcji poprzez obniżenie marży, co w konsekwencji może przełożyć 
się na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. Należy jednak zauważyć, że wraz ze wzrostem świadomości 
zalet drewna klejonego jako budulca, klienci coraz częściej dostrzegają w tym surowcu liczne przewagi w 
stosunku do innych materiałów budowlanych. 

Emitent podejmuje działania zmierzające do niwelowania wspomnianego ryzyka poprzez: 

 Oferowanie produktów i usług w atrakcyjnych cenach, przy zachowaniu marż uzasadniających 
ekonomiczny sens sprzedaży oferowanego asortymentu; 

 Docieranie do odbiorców poprzez aktywny udział w targach i konferencjach branżowych; 

 Organizowanie prezentacji swoich wyrobów; 

 Udzielanie gwarancji na swoje wyroby na okres od 2 do 5 lat. 

1.1.9. Ryzyko związane z niepełnym pokryciem finansowym realizacji  

Celem poszerzenia i dywersyfikacji oferowanego portfolio produktowego, przyjęta przez Zarząd Emitenta 
strategia rozwoju, szczegółowo opisana w pkt 4.14 niniejszego Dokumentu Informacyjnego, zakłada 
wprowadzenie na rynek nowych produktów w celu dalszego zwiększenia i uatrakcyjnienia oferty kierowanej do 
klientów instytucjonalnych.  

Specyfika prowadzonej działalności implikuje konieczność uprzedniego ponoszenia kosztów związanych ze 
sprowadzeniem do kraju drewna, wytworzeniem elementów konstrukcyjnych w hali produkcyjnej oraz ich 
dostarczeniem na miejsce wskazane przez klienta.  

W celu mitygacji tego ryzyka, sprzedaż konstrukcji przez Emitenta prowadzona jest etapami. W fazie 
początkowej Spółka najczęściej pobiera zaliczkę o wartości od 30% do 60% przychodu z realizacji inwestycji. 
Wysokość przedpłaty początkowej jest odwrotnie proporcjonalna do liczby etapów, przed rozpoczęciem 
których Spółka każdorazowo pobiera kolejne zaliczki w taki sposób, aby przed zakończeniem inwestycji 90% jej 
wartości było opłacone przez klienta. Po ukończeniu ostatniego etapu prac i odbiorze robót, Emitent przyjmuje 
płatność w wysokości pozostałych 10%. 

1.1.10. Ryzyko związane z wprowadzeniem nowych pozycji do oferty sprzedażowej 

Wprowadzanie do oferty nowych wyrobów, które spotkają się z przychylnym przyjęciem klientów, stanowi 
jeden z podstawowych czynników wpływających na wzrost przychodów ze sprzedaży. Istnieje ryzyko, że 
przygotowana przez Emitenta oferta kierowana na obecne i przyszłe rynki działalności, nie odniesie sukcesu, co 
może mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe i działalność Emitenta. 

Dotychczasowe doświadczenie Emitenta we wprowadzaniu nowych produktów do oferty przekładało się na 
duże zainteresowanie klientów wyrobami Spółki, o czym świadczy m.in. 3 mln PLN przychodów 
wygenerowanych przez sprzedaż samych konstrukcji drewnianych (magazyny soli, zadaszenia dużych obiektów, 
hale magazynowe oraz więźby i pokrycia dachowe) w 2011 r. 
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1.1.11. Ryzyko związane z wejściem na nowe rynki, w tym ekspansja zagraniczna 

Emitent zamierza rozwijać swoją obecną działalność zarówno poprzez zwiększenie oferty produktowej, jak 
również zwiększenie zasięgu geograficznego i rynków, na których dostępna będzie jego oferta produktowa. 
Działania te wiązać się będą z koniecznością poniesienia nakładów, w tym nakładów marketingowych, kosztów 
zwiększonego zatrudnienia i innych. W przypadku niepowodzenia osiągnięcia założonych poziomów 
zainteresowania klientów nowymi produktami (np. z powodów niewłaściwego rozpoznania oczekiwań 
konsumentów), Emitent naraża się na nieosiągnięcie oczekiwanych przychodów oraz poniesienie kosztów 
związanych z ekspansją, co będzie miało przełożenie na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 

Przed uruchomieniem nowej działalności Emitent przeprowadza szczegółowe badania rynku, co ma na celu 
zminimalizowanie ew. niedopasowania nowej oferty do potrzeb rynku oraz szacuje koszty jakimi obarczone są 
realizacje inwestycji w oddalonych od siedziby Spółki lokalizacjach.  

W przypadku ekspansji zagranicznej należy rozróżnić dwa jej główne kierunki: 

 Ekspansja do krajów niemieckojęzycznych: dojrzałe rynki, na których istnieją konkurenci, oferujący 
konstrukcje podobnej jakości do wyrobów Emitenta. Przewagą oferty Emitenta na tym rynku są przede 
wszystkim atrakcyjne ceny wyrobów, co pozwala skutecznie rywalizować z obecnymi na rynku 
podmiotami; 

 Ekspansja do krajów Europy Wschodniej: konkurenci oferujący konstrukcje w tych regionach Europy 
nie posiadają tak zaawansowanego zaplecza technologicznego, jakim dysponuje Emitent, przez co nie 
są w stanie zaoferować wyrobów odpowiednio wysokiej jakości. Ponadto Fabryka Konstrukcji 
Drewnianych oferuje swoje wyroby w podobnych do wschodnich konkurentów cenach. 

1.1.12. Ryzyko związane z celami strategicznymi 

Cele strategiczne Emitenta ukierunkowane są na wzrost skali prowadzonej działalności poprzez zwiększenie 
przychodów ze sprzedaży, wskutek poszerzenia oferty produktowej oraz kontynuowania ekspansji na rynki 
zagraniczne. Strategia ta realizowana będzie w kolejnych latach, a jej celem jest zwiększenie wartości Spółki. 

Realizacja strategii uzależniona jest od wielu czynników, na które Emitent nie ma wpływu lub ma istotnie 
ograniczony wpływ. Możliwe jest ponadto, że Emitentowi nie uda się uzyskać odpowiedniej liczby zamówień, 
co może skutkować mniejszymi przychodami ze sprzedaży. W związku z powyższym, Emitent nie może w pełni 
zagwarantować, iż wskazane przez niego cele strategiczne zostaną w pełni osiągnięte. Brak odpowiedniej 
reakcji na zmieniające się warunki prowadzenia działalności i realizacji strategii może narazić Emitenta na 
nieosiągnięcie zakładanych poziomów sprzedaży oraz rentowności. 

W celu zminimalizowania powyższego ryzyka Zarząd Emitenta prowadzi bieżącą ocenę czynników mających 
wpływ na jego działalność zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie. Ponadto Zarząd bierze pod uwagę różne 
warianty rozwoju, w skład którego wchodzi wejście na rynek konstrukcji drewniano-stalowych. 

1.1.13. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

Działalność prowadzona przez Emitenta, historycznie cechowała się znaczącą sezonowością osiąganych 
przychodów – w 2011 r. blisko 3/4 sprzedaży w tej grupie produktowej realizowane było w II połowie roku, z 
czego ostatni kwartał generował niemal połowę przychodów całego roku. Nierównomierne rozłożenie 
przychodów w ciągu roku ma przełożenie na okresowe wysokie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. 

Wysoka sezonowość sprzedaży, obserwowana w II połowie roku, jest zjawiskiem charakterystycznym dla 
branży budowlanej.  

1.1.14. Ryzyko związane z wadami oferowanego przez Emitenta sprzętu oraz gwarancjami 

Na Emitencie spoczywa obowiązek realizowania napraw gwarancyjnych w przypadku wystąpienia wad 
konstrukcyjnych. Nie można wykluczyć, że w przypadku znaczącego pogorszenia jakości obrabianego przez 
dostawców surowca, Emitent będzie zmuszony do realizowania dużej liczby napraw gwarancyjnych, co może 
znacząco obniżyć rentowność sprzedaży oraz negatywnie wpłynąć na wizerunek Emitenta wśród klientów. 

Emitent dokłada starań, aby zapewnić jak najwyższą jakość oferowanych wyrobów poprzez współpracę z 
renomowanymi zagranicznymi dostawcami, udzielających gwarancję na swoje produkty, co ma 
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odzwierciedlenie w niewielkiej liczbie zgłaszanych napraw. Wyroby sprzedawane przez Emitenta posiadają w 
zależności od konstrukcji od 2 do 5 lat gwarancji. 

1.1.15. Ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia wypadków przy pracy 

Emitent zatrudnia obecnie 20 pracowników. Ze względu na fakt, że Spółka zajmuje się wykonywaniem 
drewnianych konstrukcji budynków i budowli oraz ich montażem, a także innymi pracami budowlanymi w toku 
ich wykonywania może dojść do wypadków przy pracy. Dotyczy to pracowników obsługujących linię 
technologiczną oraz pracowników wykonujących montaż konstrukcji i inne prace budowlane. 

W związku z powyższym – w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy powodującego istotny uszczerbek na 
zdrowiu pracownika może dojść do sytuacji, w której szkoda pracownika nie zostanie zrekompensowana w 
pełni przez ubezpieczenie wypadkowe i na podstawie art. 435 oraz art. 444 - 446 Kodeksu Cywilnego pracownik 
będzie mógł domagać się odszkodowania uzupełniającego od Spółki. W przypadku śmierci pracownika 
odszkodowania będą mogli domagać się jego najbliżsi. 

1.1.16. Ryzyko wynikające ze sporu sądowego z Anrest Spółka z o.o.  

Spółka jest, obok Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (PZU), pozwanym przez spółkę Anrest Sp. z o.o. z 
siedzibą w Wąsowie, w związku z wystąpieniem szkody związanej z realizacją umowy ze spółką Anrest Sp. z o.o. 
Szczegóły związane ze sporem sądowym z Anrest Sp. z o.o. zostały opisane w pkt. 4.19 niniejszego Dokumentu 
Informacyjnego. W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia tego sporu Spółka może być obciążona 
obowiązkiem zapłaty odszkodowania na rzecz Anrest Sp. z o.o. w wysokości nie wyższej niż 457.747,18 PLN z 
odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 23 maja 2011 r. oraz kosztami postępowania, przy czym wobec faktu, 
że współpozwanym jest ubezpieczyciel Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (PZU) w przypadku 
niekorzystnego dla Spółki orzeczenia ryzyko to jest złagodzone faktem, że powód najprawdopodobniej w 
pierwszej kolejności będzie dochodził zapłaty od PZU. 

1.1.17. Ryzyko wyrządzenia szkody przy wykonywaniu usług 

Ze względu na fakt, że Spółka zajmuje się wykonywaniem drewnianych konstrukcji budynków i budowli oraz ich 
montażem, a także innymi pracami budowlanymi, w toku ich wykonywania może dojść do wyrządzenia 
materialnej szkody innym podmiotom.  

Szkoda taka może być wyrządzona kontrahentowi poprzez niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy 
(na przykład: zniszczenie mienia spowodowane wadami materiału, konstrukcji lub jej wadliwym montażem), 
jest to tzw. odpowiedzialność kontraktowa, lub poprzez czyn niedozwolony czyli działanie lub zaniechanie, 
które ma miejsce przy okazji wykonywania tej umowy, a które bezpośrednio nie wiąże się z wykonywaniem tej 
umowy (na przykład: zaprószenie ognia), jest to tzw. odpowiedzialność deliktowa. Ten drugi rodzaj 
odpowiedzialności może mieć zastosowanie również do podmiotów nie będących kontrahentami Spółki (np. 
właściciele budynków sąsiadujących z tymi, na których wykonywane są przez Spółkę prace).  

Ryzyko występowania takich szkód w przypadku podmiotów zajmujących się robotami budowlanymi jest 
wyższe niż w wielu innych branżach (na przykład takich, w których działalność opiera się na usługach o 
charakterze niematerialnym). 

W związku z zaistnieniem takich zdarzeń Spółka będzie ponosić odpowiedzialność za szkodę w pełnej 
wysokości, co w pewnych sytuacjach może mieć dramatyczne dla Spółki skutki - włącznie z koniecznością 
ogłoszenia jej upadłości (jeśli np. zostanie stwierdzone, że pracownik Spółki jest odpowiedzialny za pożar, 
którego skutkiem są milionowe straty). 

W przypadku odpowiedzialności kontraktowej możliwe jest ograniczenie ryzyka poprzez ograniczenie kwotowe 
wysokości szkody za jaką odpowiada Spółka oraz poprzez ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej.  

W przypadku odpowiedzialności deliktowej takie ograniczenie wysokości odszkodowania nie jest możliwe, 
możliwe jest jedynie ubezpieczenie Spółki od odpowiedzialności cywilnej. 

W stosowanych przez Spółkę standardowych umowach o roboty budowlane nie ma zapisów ograniczających 
odpowiedzialność kontraktową Spółki. 
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W związku z wyżej opisanym ryzykiem Spółka posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w 
Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. (seria TPP nr 18728273) na kwotę 1.000.000 PLN na okres od 3 
września 2012 r. do 2 września 2013 r. Polisa ta obejmuje zarówno odpowiedzialność deliktową jak i 
kontraktową, w wyłączeniem jednak szkód będących wynikiem rażącego niedbalstwa. 

W związku z powyższym należy wskazać, na istotne wyłączenia z ubezpieczenia, zgodnie z którymi 
ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:  

1) wyrządzone pracownikom Spółki, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy,  

2) powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 

3) powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych 
czynności w ramach usług o podobnym charakterze wykonywanych przez uprawnionego, 

4) wyrządzone umyślnie, 

5) jeżeli Spółka lub osoby, którymi się posługuje, nie posiadały wymaganych przepisami prawa odpowiednich 
uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności (czynności). 

Ponadto wskazać należy, że w przypadku szkody w wysokości przekraczającej 1 000 000 PLN różnica między 
faktyczną wysokością szkody, a kwotą 1 000 000 PLN będzie obciążać Spółkę. 

W przypadku szkody na osobie odszkodowanie może mieć postać renty wypłacanej poszkodowanej osobie 
nawet do końca jej życia. 

1.1.18. Ryzyko związane z korzystaniem z dofinansowania z funduszy unijnych 

Emitent zawarł w 2011 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą 
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 umowę o dofinansowanie projektu 
„Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstwa Fabryka Domów Sp.  z o.o. przez zbudowanie innowacyjnego, 
ciesielskiego centrum obróbczego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działania 1.2. Wsparcie rozwoju MSP, Schematu I 
Projekty Inwestycyjne. Na podstawie tej umowy otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.093.620,00 zł i kwota 
ta została Emitentowi wypłacona. 

Ponadto Emitent zawarł w 2012 r. z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucją 
Wdrażającą/instytucją Pośredniczącą II stopnia umowę o dofinansowanie w ramach  działania 3.3. Tworzenie 
systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP, osi priorytetowej 3. Kapitał 
dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Na podstawie tej umowy Emitent - 
po spełnieniu warunków wynikających z umowy - uzyska dofinansowanie do maksymalnej wysokości 
141.580,00 zł.   

Również w 2012 r. Emitent zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dofinansowanie w ramach 
działania 4.3. Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  na wdrożenie technologii produkcji drewna klejonego 
wzmacnianego włóknem. Na podstawie tej umowy Emitent - po spełnieniu warunków wynikających z umowy - 
uzyska dofinansowanie w formie premii technologicznej do maksymalnej wysokości 2.219.200,00 zł. 

W przypadku gdyby zostało stwierdzone, że Emitent wykorzystał całość lub część dofinansowania niezgodnie z 
przeznaczeniem, bez zachowania obowiązujących procedur lub pobrał całość lub część dofinansowania w 
sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości będzie on zobowiązany do zwrotu odpowiednio całości lub 
części środków i zapłaty odsetek w wysokości odsetek od zaległości podatkowych.  

W dacie sporządzania niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie wystąpiły okoliczności skutkujące 
materializacją opisanego w niniejszym punkcie ryzyka. 
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1.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność 

1.2.1. Ryzyko związane z działalnością podmiotów konkurencyjnych 

Obecnie Emitent prowadzi działalność na rynku hal i obiektów przemysłowych, więźb i pokryć dachowych oraz 
renowacji zabytków. Po zakupie nowej linii technologicznej, Spółka zamierza poszerzyć swoją ofertę 
produktową o nowe konstrukcje drewniane większych rozmiarów.  

Konkurentów Emitenta można podzielić na podmioty lokalne (woj. wielkopolskie) oraz prowadzące działalność 
operacyjną na terenie całego kraju. Istniejące obecnie lokalne spółki produkujące konstrukcje drewniane nie 
posiadają w ofercie obiektów wielkogabarytowych i nie dysponują na tyle zaawansowanym technicznie 
parkiem maszynowym, by je wytwarzać. Największą konkurencję dla wyrobów Emitenta (opisane szerzej w 
podrozdziale 4.13.3) stanowią 2 podmioty lokalne oraz 3 podmioty o zasięgu ogólnokrajowym, zaopatrzone w 
zaawansowane technicznie maszyny ciesielskie. 

Na rynku działalności Emitenta nie można wykluczyć istotnego zwiększenia aktywności dotychczasowej 
konkurencji, w tym dużych podmiotów posiadających reputację oraz utrwaloną pozycję. Na rynku konstrukcji 
drewnianych pojawić się mogą nowe podmioty posiadające zbliżoną ofertę produktową. Ich intensywne 
działania mogłyby wywierać presję cenową skutkującą znaczącym obniżeniem rentowności lub przejęciem 
części rynku obecnie obsługiwanego przez Emitenta. Skutkiem działań podmiotów konkurencyjnych mogłoby 
być niezrealizowanie prognozowanych wyników finansowych oraz ograniczenie możliwości rozwoju, efektem 
czego byłoby zmniejszenie się wartości Emitenta. 

Mając na uwadze powyższe, w celu zachowania swojej pozycji konkurencyjnej na rynku, Emitent będzie 
kontynuował zwiększanie udziału wyrobów, których odbiorcami końcowymi są klienci instytucjonalni oraz 
Jednostki Samorządów Terytorialnych, co ma przełożenie na zwiększanie osiąganych marż. 

Emitent oferuje swoim klientom najlepszy zestaw instrumentów marketing mix: sprawdzone produkty, 
atrakcyjne ceny, szybki termin realizacji zamówień i wysoką jakość obróbki z najlepszej jakości materiałów. 
Dzięki dobrym relacjom z klientami oraz innymi podmiotami działającymi w branży, Emitent ma możliwość 
diagnozować kierunek rozwoju rynku z wyprzedzeniem, jak również odpowiednio wcześnie reagować na 
działania konkurencji. 

Środki pozyskane z oferty akcji serii B Emitent zamierza przeznaczyć na poszerzenie oferty produktowej poprzez 
zakup nowej linii technologicznej, co pozwoli mu na sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez 
klientów, umożliwiając jednocześnie dotarcie do nowych konsumentów. Efektem powyższego powinno być 
zarówno zwiększenie udziału rynkowego w kraju, jak również na rynkach eksportowych.  

1.2.2. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w krajach sprzedaży Emitenta 

Przychody Emitenta w przyszłych latach uzależnione będą częściowo od sytuacji makroekonomicznej w krajach, 
w których dostępna będzie oferta Spółki. Odbiorcami produktów tworzonych przez Emitenta będą klienci 
indywidualni z krajów niemieckojęzycznych oraz klienci instytucjonalni z krajów Europy Wschodniej, w tym 
przede wszystkim Rosja i Ukraina. Ewentualna zmiana sytuacji makroekonomicznej w krajach, gdzie dostępna 
będzie oferta Emitenta, w tym w szczególności niekorzystne zmiany stopy wzrostu PKB, stopy inflacji i 
bezrobocia, mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej i realizacji jego 
celów strategicznych. 

Wspomniane powyżej czynniki są niezależne od Emitenta i dotyczą wszystkich podmiotów działających w tej 
samej branży co Emitent. 

1.2.3. Ryzyko zmienności kursów walutowych 

Emitent pozyskując w 85% surowiec z Austrii i Niemiec, ponosi koszty jego zakupu w EUR, natomiast 
zdecydowana większość przychodów realizowana jest w PLN. W kolejnych latach, w związku z przyjętą strategią 
uwzględniającą sprzedaż na rynki eksportowe, część przychodów będzie realizowanych również w EUR, UAH i 
RUB. Powoduje to, że Spółka narażona jest na ryzyko zmienności kursów walutowych. 

Korzystne warunki dla Emitenta występują w przypadku okresów: 
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 Niskiego poziomu wymiany polskiej waluty na waluty, w których dokonywane są transakcje 
zakupu produktów oferowanych przez Spółkę (silny złoty); 

 Utrzymywania się stałego poziomu wymiany waluty w dłuższym okresie (co pozwala lepiej 
prognozować wpływy w kolejnych okresach). 

Występowanie tendencji odwrotnych może powodować obniżenie generowanych przychodów ze sprzedaży w 
przeliczeniu na PLN.  

Sposobem zabezpieczenia przed skutkami tego zjawiska jest wybieranie do realizacji projektów o oczekiwanych 
wysokich poziomach rentowności, co powinno przełożyć się na osiąganie pozytywnej rentowności nawet przy 
założeniu niskich przychodów z danego produktu. W przypadku mniej korzystnych dla zakupu surowców z 
zagranicy kursów walut, Spółka zamierza pozyskiwać drewno w kraju oraz w większym stopniu wytwarzać 
konstrukcje drewniane na zachodnie rynki eksportowe. 

Ponadto w przypadku inwestycji z dużym udziałem surowca kupowanego w EUR, Spółka oferuje konstrukcje po 
cenach dostosowanych do aktualnego kursu EUR/PLN. Cennik tych konstrukcji obowiązuje w przypadku 
utrzymania się kursu w odpowiednim zakresie cenowym. 

1.2.4. Ryzyko związane ze zmianą dynamiki rozwoju rynku konstrukcji drewnianych  

Główną linią biznesową realizowaną przez Emitenta jest działalność na rynku budowlanym, związana ze 
wnoszeniem konstrukcji i pokryć dachowych wykonanych z drewna. Wzrost tego rynku uzależniony jest 
częściowo od dynamiki produkcji budowlano-montażowej, od dostępności kredytów oraz od ogólnej sytuacji 
makroekonomicznej kraju. Pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz wzrost zadłużenia Jednostek 
Samorządów Terytorialnych może wpłynąć na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży Emitenta. 

Pomimo dużego nasycenia rynku budowlanego, segment konstrukcji drewnianych historycznie był znacznie 
mniej eksplorowany ze względu na starsze metody obróbki drewna oraz niewielką świadomość społeczeństwa, 
co pozwala sądzić, że ten segment rynku może rozwijać się szybciej niż sam rynek budowlany. Podobna sytuacja 
ma miejsce w krajach Europy Wschodniej, gdzie obserwowany jest wzrost budownictwa związanego z 
infrastrukturą. 

Emitent, oprócz wytwarzania konstrukcji drewnianych, posiada możliwość rozszerzenia oferty produktowej o 
konstrukcje drewniano-stalowe, dopasowując się do realiów rynkowych i zwiększając grupę docelową klientów.  

1.2.5. Ryzyko związane z umowami z instytucjami finansowymi 

Spółka zawarła umowy leasingu, umowę o kredyt inwestycyjny oraz o umowę kredyt technologiczny.  

Spółka ustanowiła zabezpieczenie wykonania ww. umów wystawiając m.in. weksle in blanco.  

Remitent (osoba, której wierzytelność zabezpiecza weksel) jest uprawniony do wypełnienia weksla na kwotę 
odpowiadającą sumie wszystkich zobowiązań Spółki z tytułu poszczególnych umów, do opatrzenia weksla datą 
i miejscem płatności według swojego uznania oraz umieszczenia na wekslu dodatkowego zastrzeżenia „bez 
protestu”.  

Każdy z wystawionych weksli, po wykonaniu zabezpieczonej nim umowy, powinien zostać zwrócony Spółce ze 
względu na spełnienie przez nią zobowiązań. Jest to o tyle istotne, iż zobowiązanie wekslowe jest 
zobowiązaniem abstrakcyjnym – tzn. nie jest uzależnione od istnienia wierzytelności głównej, w związku z którą 
weksel został wystawiony. Ponadto, weksel może być indosowany (przenoszony) na podmioty trzecie. 
Zazwyczaj weksel jest związany z deklaracją wekslową, która stanowi umowę pomiędzy wystawcą weksla a 
remitentem i zawiera warunki oraz terminy wypełnienia weksla. Jednakże, w związku z tym, że deklaracja 
wekslowa nie jest elementem składowym weksla jako papieru wartościowego, szczególnie w wypadku weksli in 
blanco istnieje szczególne ryzyko, że ich posiadacz wypełni je niezgodnie z deklaracją wekslową, jak również, że 
po jego wypełnieniu będzie go indosować na osobę trzecią, co może pozbawić Spółkę możliwości podnoszenia 
zarzutów, które miałaby w stosunku do nierzetelnego kontrahenta. 

Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wypadki opisanego powyżej nadużycia nie miały 
miejsca, jednakże, ryzyka z tym związanego nie można wykluczyć. W celu wyeliminowania ryzyka Spółka 
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prowadzi rejestr wystawionych weksli oraz monitoruje na bieżąco terminy zwrotu tych z nich, których 
podstawa wystawienia wygasła (tj. zobowiązanie główne zostało spłacone, umorzone lub potrącone). 

1.2.6. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym  

Uregulowania prawne wpływające na otoczenie prawne Emitenta (w tym w szczególności prawo handlowe, 
prawo podatkowe, prawo budowlane) ulegają w Polsce częstym zmianom. W zakresie problematyki z jaką 
wiąże się także działalność Emitenta możliwe jest z kolei pojawienie się nowych przepisów, ograniczeń lub 
interpretacji dotychczasowych przepisów. Wszelkie tego typu zmiany niosą zaś za sobą ryzyko negatywnego 
wpływu na działalność i plany rozwojowe Emitenta.  

Dodatkowo na to ryzyko wpływa współpraca Emitenta z podmiotami zagranicznymi (np. z producentami 
maszyn), często na podstawie umów podanych prawu obcemu, co wiąże się także z negatywnym wpływem na 
działalność Emitenta zmian lub specyfiki przepisów zagranicznych. 

1.2.7. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 

Dotychczasowi akcjonariusze (tj. posiadacze akcji serii A1 i A2) – Pani Romualda Zielińska (członek Rady 
Nadzorczej), Pan Krzysztof Tobys oraz Pan Florian Adamczak (członek Rady Nadzorczej) – posiadają łącznie 
8 000 000 akcji Emitenta, co stanowi 91,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. Oznacza to, iż Ci akcjonariusze (działający w porozumieniu) będą posiadać 
znaczący wpływ na działalność Spółki i kierunki jej rozwoju, w tym m.in. na wybór składu jej organów, ew. 
zmianę przedmiotu działalności Emitenta, emisję obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa, 
zmianę Statutu Emitenta, a także będą mieli znaczący wpływ na podjęcie decyzji o kolejnych podwyższeniach 
kapitału zakładowego (w tym także w kwestii wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), które 
mogą wiązać się z rozwodnieniem stanu posiadania akcji Emitenta przez jego pozostałych akcjonariuszy.  

Ponadto dnia 23 maja 2012 r. została zawarta umowa sprzedaży akcji pomiędzy p. Krzysztofem Tobysem 
(Sprzedający) a p. Romualdą Zielińską (Kupujący), w wyniku której Pani Romualda Zielińska nabędzie do dnia 10 
czerwca 2013 r. 4 000 000 akcji serii A1 Spółki. W przypadku finalizacji transakcji, p. Romualda Zielińska 
kontrolować będzie 7 800 000 akcji Spółki, stanowiących 89,63% w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a wraz z Panem Florianem Adamczakiem 91,93% udziału w 
kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Oznacza to, iż Pani Romualda Zielińska (działająca lub nie działająca w porozumieniu z p. Florianem 
Adamczakiem) posiadać będzie znaczący wpływ na działalność Spółki i kierunki jej rozwoju, w tym m.in. na 
wybór składu jej organów, ew. zmianę przedmiotu działalności Emitenta, emisję obligacji zamiennych oraz 
obligacji z prawem pierwszeństwa zmianę Statutu Emitenta, uchwalenie kolejnego podwyższenia kapitału 
zakładowego (w tym wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), które mogą wiązać się z 
rozwodnieniem stanu posiadania akcji Emitenta przez jego pozostałych akcjonariuszy.  

1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

1.3.1. Ryzyko związane z wstrzymaniem rozpoczęcia obrotu w ASO 

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy o obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO 
lub jest zagrożony interes jego uczestników, Organizator ASO, na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie 
instrumentów finansowych do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami 
finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

1.3.2. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu instrumentami finansowymi w ASO 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, z 
zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2:  

1) na wniosek Emitenta, 
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
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3) jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

Na podstawie § 11 ust. 2 Organizator ASO w przypadkach określonych przepisami prawa zawiesza obrót 
instrumentami finansowymi Emitenta na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z 
obrotu Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym 
przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu ASO. 

Zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w 
Alternatywnym Systemie Obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale 
V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b oraz § 17 - 17b, Organizator 
Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

1) upomnieć Emitenta, 
2) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 20 000 PLN, 
3) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie, 
4) wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie. 

Do terminu zawieszenia, o którym mowa powyżej w pkt 3), nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1. 

Zgodnie z § 18 ust. 7 pkt. 1 i 3 Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z 
Autoryzowanym Doradcą, zawieszenia prawa do jego działania lub jego skreślania z listy autoryzowanych 
doradców, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta jeżeli uzna, że wymaga 
tego bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.  

Zgodnie z § 20 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2b, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy z Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku w 
Alternatywnym Systemie lub wykluczenia go z tego działania, Organizator Alternatywnego Systemu może 
zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z 
Animatorem Rynku albo umowy z Market Makerem, przy czym w przypadku zawarcia umowy z Market 
Makerem wznowienie notowań może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym cenami.  

Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 3 ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót instrumentami 
finansowymi dokonywany jest w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenie prawidłowego 
funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO lub naruszenia interesów inwestorów, 
na żądanie Komisji Organizator ASO zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 
miesiąc.  

1.3.3. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w ASO 

Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 

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

2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

3) wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o upadłość 
Emitenta z powodu braku środków w jego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania 
upadłościowego, 

4) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. 

Organizator ASO na postawie § 12 ust. 2 Regulaminu ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO: 

1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 

2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta 
obejmującego 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. 
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Zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez 
Komisję instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w ASO, lub powoduje naruszenie interesów 
inwestorów.  

Zarówno informacje o zawieszeniu, jak i wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są 
niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora ASO.  

1.3.4. Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o ofercie, emitent jest zobowiązany w terminie 14 dni od wprowadzenie 
instrumentu finansowych do obrotu w ASO, do przekazania zawiadomienia do Komisji o wprowadzeniu 
instrumentów finansowych celem dokonania wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o 
ofercie. W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie wskazany obowiązek, Komisja 
może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 000 PLN.  

Zgodnie z art. 176 ustawy o obrocie, w przypadkach gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie 
obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160 ustawy o obrocie, w tym w szczególności wynikające z 
przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja może:  

1) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych obrotu, 

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 PLN, albo 

3) wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych obrotu, 
nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt. 2.  

Do powyższych, odpowiednio stosuje się postanowienia art. 96 ust. 5-8, 10 i 11 ustawy o ofercie. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 176a ustawy o obrocie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub 
nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 ustawy o obrocie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do 
wysokości 1 000 000 PLN.  

1.3.5. Ryzyko związane z obrotem instrumentami finansowymi Emitentów notowanych  w 
ASO 

Instrumenty finansowe Emitenta nie były przedmiotem notowań ani na rynku regulowanym, ani w ASO. Po ich 
wprowadzeniu do ASO nie da się przewidzieć, czy będą one przedmiotem aktywnego obrotu. Płynność 
instrumentów finansowych Emitenta oraz ich kurs stanowi wypadkową zleceń kupna i sprzedaży składanych 
przez inwestorów. Należy przy tym podkreślić, że płynność instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO 
jest o wiele niższa niż tych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Nie można także ocenić w 
jaki sposób będzie się kształtować cena instrumentów finansowych Emitenta. W związku z powyższym mogą 
występować trudności w zakupie bądź sprzedaży dużej ilości akcji, co może przyczynić się odpowiednio do 
znaczącego wzrostu/znaczącego spadku akcji będących przedmiotem obrotu, a w skrajnych przypadkach braku 
możliwości ich zakupu bądź sprzedaży. Należy zdawać sobie także sprawę z faktu, że inwestowanie w 
instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w ASO jest obarczone większym ryzykiem niż 
inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, papiery 
skarbowe czy jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, gdyż jak wspomniano wyżej, są to 
instrumenty dużo mniej płynne, emitenci są z reguły spółkami mniejszymi lub na wcześniejszym etapie rozwoju, 
co oznacza większą podatność na zmiany otoczenia rynkowego. Emitenci notowani na ASO nie podlegają aż tak 
szerokim obowiązkom informacyjnym i rygorom (sankcjom) jak emitenci na rynku głównym. 

Dodatkowo płynność części akcji Emitenta jest czasowo ograniczona poprzez fakt zawarcia przez znaczącego 
akcjonariusza Panią Romualdę Zielińską, członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz małżonkę Prezesa Zarządu 
Emitenta, która posiada 3 800 000 akcji Emitenta, stanowiących 43,67% udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta umowy z dnia 21 czerwca 2012 r. o ograniczeniu zbywalności akcji („lock-up”) dotyczącą ograniczenia 
zbywalności 2 600 000 akcji serii A2 Emitenta, stanowiących 29,88% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. 
Umowa ta obowiązywać będzie do momentu upływu 12 miesięcy od dnia pierwszego dnia notowania akcji 
Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 
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Większość z powyższych czynników wpływających na ceny instrumentów finansowych jest niezależnych od 
Emitenta i podejmowanych przez niego działań. Przewidzenie sytuacji związanej z wahaniami cen 
instrumentów finansowych zarówno w krótkim, średnim, jak i długim terminie jest bardzo trudno.  
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2. ROZDZIAŁ: OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE 

W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM ORAZ OŚWIADCZENIA O 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 

2.1. Emitent 

Firma:  Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Nowy Tomyśl 

Adres:  Paproć 118 A, 64-300 Nowy Tomyśl 

Telefon:  +48 (61) 44 25 155 

Faks:  +48 (61) 44 25 156 

Adres poczty elektronicznej: ir@drewniane-konstrukcje.pl  

Strona internetowa:  www.drewniane-konstrukcje.pl   

NIP:  788-196-50-71 

Regon:  301087258 

KRS: 0000418744 

Sąd rejestrowy: 
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  IX Wydział 
Gospodarczy KRS 

Data rejestracji: 11 maja 2012 r. 

W imieniu Emitenta działa: Waldemar Zieliński – Prezes Zarządu 

 

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

 

Oświadczenie Emitenta 

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, 
że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów 
finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w 
obrocie tymi instrumentami. 

 

  
…………………………………………………………… 

 Waldemar Zieliński  

Prezes Zarządu 

mailto:ir@drewniane-konstrukcje.pl
http://www.drewniane-konstrukcje.pl/
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2.2. Autoryzowany Doradca 

Firma:  Capital One Advisers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa 

Telefon:  +48 (22) 319 5688 

Faks:  +48 (22) 319 5680 

Adres poczty 
elektronicznej: 

info@capitalone.pl  

Strona internetowa:  www.capitalone.pl  

NIP:  526-27-08-783 

Regon:  017344568 

KRS: 0000177791 

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

Data rejestracji: 27 października 2003 r. 

W imieniu  
Autoryzowanego Doradcy 
działa: 

Marcin Jerzy Duszyński – Prezes Zarządu 

 

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych udzielonych przez Emitenta, brał udział w 
sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego (przy czym za przygotowanie części prawnych odpowiedzialny 
był Doradca Prawny). 

 

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

Oświadczam, że niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w 
Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku (z późniejszymi zmianami), oraz że 
według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, 
informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, 
że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów 
finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w 
obrocie danymi instrumentami. 

 

 …………………………………………………………… 

 Marcin Jerzy Duszyński 

Prezes Zarządu 

  

mailto:info@capitalone.pl
http://www.capitalone.pl/
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2.3. Doradca Prawny 

Firma:  Szczeszek i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  ul. Sienna 55 lok. 12, 00-820 Warszawa 

Telefon:  +48 (22) 216 9797 

Faks:  +48 (22) 435 7775 

Adres poczty 
elektronicznej: 

biuro@siw.com.pl  

Strona internetowa:  www.siw.com.pl  

NIP:  675-137-88-19 

Regon:  120575986 

KRS: 0000291584 

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

Data rejestracji: 29 października 2007 r. 

W imieniu Doradcy 
Prawnego działa: 

Piotr Szczeszek – Komplementariusz 

 

Doradca Prawny brał udział w sporządzaniu części prawnych Dokumentu Informacyjnego: w rozdziale 
pierwszym punkty: 1.2.7, 1.2.8 i 1.3; w rozdziale drugim punkt: 2.3, w rozdziale trzecim punkty: od 3.1.1 do 
3.1.9 oraz punkty 3.2, 3.3 i 3.4.; w rozdziale czwartym punkty: 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.18, 4.19, 4.20, 
4.21, 4.24. 

 

Oświadczenie Doradcy Prawnego 

Oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą oraz przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w częściach Dokumentu Informacyjnego, za które Doradca Prawny jest odpowiedzialny są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich 
znaczenie. 

 

 

 

 

 Piotr Szczeszek 

Radca prawny, Komplementariusz 

 

mailto:biuro@siw.com.pl
http://www.siw.com.pl/
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3. ROZDZIAŁ: 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. Instrumenty finansowe wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect wprowadzanych jest:  

 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 

  702 584 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 

Akcje serii A powstały w wyniku podjęcia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod 
firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych Sp. z o.o. (zaprotokołowanej za numerem Rep. A Nr 688/2012 przez 
Ewę Strasburger-Gąskę, notariusza w Nowym Tomyślu, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nowym Tomyślu 
przy ul. Poznańskiej 22) w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych 
S.A. Akcje serii A zostały zarejestrowane wraz z rejestracją przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną dnia 11 
maja 2012 r. Kapitał zakładowy po rejestracji przekształcenia wynosił 800 000 (osiemset tysięcy) złotych i dzielił 
się na 8 000 000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć 
groszy) każda akcja. Dnia 19 listopada 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 
2 (zaprotokołowaną za numerem Rep. A nr 4587/2012 przez Ilonę Marchocką, notariusza w Warszawie, 
prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy Al. Szucha 8) w sprawie podziału serii akcji, w wyniku 
czego akcje dotychczasowej serii A zostały podzielone na akcje serii A1 (w liczbie 4 000 000 sztuk akcji) oraz A2 
(w liczbie 4 000 000 sztuk akcji). Ponadto NWZ Emitenta podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki, 
będącą konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie podziału serii akcji. Rejestracja w KRS podziału 8.000.000 
sztuk akcji serii A na dwie 4.000.000 akcji serii A1 i 4.000.000 szt. akcji serii A2 została dokonana w dniu 15 
stycznia 2013 r. 

Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 800 000 
PLN do kwoty nie większej niż 992 857,00 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt 
siedem) złotych, tj. o kwotę nie większą niż 192 857,00 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt 
siedem) złotych w drodze emisji nie więcej niż 1 928 570,00 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem 
tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć 
groszy) każda, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (w zakresie 
brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z dokonanym uchwałą nr 2 NWZ podziałem serii akcji).  

Umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniach od dnia 4 października 2012 r. do dnia 23 listopada 2012 r. z 8 
podmiotami, w tym 1 osobą prawną (Animator Rynku) oraz 7 osobami fizycznymi. W wyniku zawarcia umów 
objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało 702 584 (siedemset dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) 
sztuk akcji serii B. Łączne wpływy z emisji akcji serii B wyniosły 526 938 PLN (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy 
dziewięćset trzydzieści osiem złotych). 

Dnia 29 listopada 2012 r. Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego 
kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego (zaprotokołowane 
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za numerem Rep A nr 4371/2012 przez Ewę Strasburger-Gąskę, notariusza w Nowym Tomyślu, prowadzącą 
Kancelarię Notarialną w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 22). 

Dnia 15 stycznia 2013 r. podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Emitenta zostały 
zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS. 

3.1.2. Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z 
instrumentami finansowymi Emitenta 

Instrumenty finansowe Emitenta nie są w żaden uprzywilejowane w rozumieniu K.s.h., w szczególności co do 
prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji emitenta. Żadnemu z 
akcjonariuszy nie przysługują uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 K.s.h. Instrumenty finansowe Spółki 
nie są przedmiotem świadczeń dodatkowych i zabezpieczeń związanych z instrumentami finansowym 

3.1.3. Ograniczenia wynikające z treści statutu spółki oraz zawartych umów cywilnych. 

Pani Romualda Zielińska, członek Rady Nadzorczej Emitenta oraz żona Prezesa Zarządu Emitenta, która posiada 
3 800 000 akcji Emitenta, stanowiących 43,67% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta dnia 21 czerwca 2012 r. podpisała umowę o ograniczeniu 
zbywalności akcji („umowa lock – up”). Przedmiotem umowy lock – up jest ograniczenie zbywalności 2 600 000 
akcji serii A2 Emitenta, stanowiących 29,88% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Umowa lock – up obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia do 
momentu upływu 12 miesięcy od dnia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect akcji serii A, wyznaczonego na podstawie stosownej uchwały Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. jako Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. Po dematerializacji akcji 
serii A, Akcjonariusz złoży dyspozycję blokady akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych. 

Pan Krzysztof Tobys posiadający 4 000 000 akcji serii A1 Emitenta, stanowiących 45,96% udziału w kapitale 
zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta podpisał dnia 23 maja 
2012 r. umowę sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji serii A1 na rzecz p. Romualdy Zielińskiej. 
Prawo własności akcji przejdzie na Sprzedającego z chwilą dokonania pełnej płatności, której termin został 
określony do dnia 13 czerwca 2013 r.  

3.1.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi 

Na podstawie art. 161a ustawy o obrocie w związku z art. 39 ust. 4 pkt 3) Ustawy o obrocie, zakazy, o których 
mowa w art. 156-160 ustawy o obrocie mają zastosowanie do instrumentów finansowych wprowadzonych do 
ASO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Informacją poufną jest zgodnie z art. 154 ustawy o obrocie, określona w sposób precyzyjny, informacja 
dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub 
kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została 
przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę 
tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych.  

Informacja ta: 

1) jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły 
lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu 
umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość 
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych; 

2) mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość 
instrumentów finansowych, wtedy gdyby mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu 
decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora; 

3) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów 
finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy, gdy została przekazana tej osobie przez 
inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora  
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dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w 
pkt 1 i 2. 

Zgodnie z postanowieniami art. 156 ust. 1 i 2 ustawy o obrocie, każdy, kto posiada informację poufną w związku 
z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do 
informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku 
prawnego o podobnym charakterze nie może wykorzystywać takiej informacji. Obowiązek ten spoczywa w 
szczególności na członkach zarządu, członkach rady nadzorczej, prokurentach lub pełnomocnikach emitenta, 
jego pracownikach, biegłych rewidentach albo innych osobach pozostających z emitentem w stosunku zlecenia 
lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, akcjonariuszach spółki publicznej lub osobach 
zatrudnionych lub pełniących ww. funkcje w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta albo 
osobach pozostających z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze. Wykorzystywać informacji poufnej nie mogą także maklerzy lub doradcy, a także osoby 
posiadające informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa albo uzyskaną w inny sposób niż określony 
powyżej, jeżeli taka osoba wiedziała lub przy dołożeniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że jest to 
informacja poufna.  

Oprócz zakazu wykorzystania informacji poufnej, ww. osoby są zobowiązane do nieujawniania tej informacji, a 
także do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innych osób do nabywania lub zbywania instrumentów 
finansowych, których dotyczy ta informacja.  

Zgodnie z art. 156 ust 3 uzyskanie dostępu do informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, rozciąga zakaz, o którym mowa w art. 156 ust. 1 ustawy o 
obrocie dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu 
lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Zgodnie z postanowieniami art. 156 ust. 4 wykorzystaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na 
rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w 
posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej 
powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty 
te:  
1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 
takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja której przedmiotem jest na tym rynku, albo  

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

3) 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 finansowy, jest dokonywana w tym alternatywnym 
systemie obrotu, albo  

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

Zgodnie z art. 156 ust. 5 ustawy o obrocie, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie 
lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej jednego lub kilku 
emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych lub nabywania albo 
zbywania instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO.  

Na podstawie art. 158 ustawy o obrocie, Emitent instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO, jest 
zobowiązany do sporządzenia i prowadzenia odrębnych list osób fizycznych posiadających dostęp do 
określonych informacji poufnych, które pozostają z emitentem lub z innym podmiotem, działającym w jego 
imieniu lub na jego rzecz, w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, w 
tym pełniącym funkcje w organach nadzorczych emitenta. 
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Na podstawie art. 159 ustawy o obrocie, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 ustawy o obrocie nie mogą w 
czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta 
albo dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub 
mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Dotyczy to także osób działających 
jako organy osoby prawnej.  

Okresem zamkniętym jest: 

1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a informacji 
poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, spełniających 
warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do wiadomości publicznej; 

2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba, że osoba fizyczna wymieniona w 
art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których 
sporządzany jest raport; 

3) w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy końcem półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres 
ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba, że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 
pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest 
raport; 

4) w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy końcem kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba, że osoba fizyczna 
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie 
których sporządzany jest raport; 

Zgodnie z postanowieniami art. 160 ustawy o obrocie, osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub 
nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, a także inne pełniące w strukturze organizacyjnej 
emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio 
lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego 
rozwój i perspektywy prowadzenia działalności, są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu 
emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane (zdefiniowane w art. 160 
ust. 2), na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia instrumentów finansowych powiązanych z tymi 
papierami wartościowymi. 

Emitent jest zobowiązany do niezwłocznego udostępniania informacji otrzymanych na podstawie art. 160 ust. 
1, równocześnie Organizatorowi ASO oraz do publicznej wiadomości.  

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy o obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO 
lub jest zagrożony interes jego uczestników, Organizator ASO, na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie 
instrumentów finansowych do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami 
finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

Zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 3 ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót instrumentami finansowymi 
dokonywany jest w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenie prawidłowego funkcjonowania ASO 
lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji 
Organizator ASO zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez 
Komisję instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w ASO, lub powoduje naruszenie interesów 
inwestorów.  

3.1.5. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

Na podstawie art. 4 pkt 20 ustawy o ofercie, spółką publiczną jest spółka, w której co najmniej jedna akcja jest 
zdematerializowana w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie.  
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Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:  

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

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

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

jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę nie później niż w 
terminie 4 dni roboczych od dnia w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.  

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera informacje o:  

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

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

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

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

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

6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie, tj. o podmiotach, w przypadku 
których osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w przepisach 
następuje w związku z posiadaniem akcji przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, 
której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.  

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 
zawiadomienie, o którym mowa powyżej powinno zawierać także informacje określone w art. 69 ust. 4 pkt 2 i 3 
ustawy o ofercie publicznej (tj. informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym 
udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej 
liczbie głosów, a także informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale 
zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów) 
odrębnie dla akcji każdego rodzaju.  

W przypadku zmiany zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 
złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału, należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 
dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę.  

Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg 
ogólnej liczby głosów w związku z:  

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;  

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

3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1, zawiera 
również informacje o:  

1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu 

finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;  
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2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;  

3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.  

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz, którego 
ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - 
w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz, którego ustanowiono 
zabezpieczenie.  

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 obowiązku 
zawiadomienia, określonego w ww. art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. W przypadku naruszenia tego 
obowiązku prawo głosu z takich akcji nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałami 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy (art. 89 ust. 1 pkt 1 i ust. 3).  

Zgodnie z art. 87 obowiązki dotyczące zawiadomienia spoczywają odpowiednio:  

1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów 
w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami 
spółki publicznej;  

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

a. inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  

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

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

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

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

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

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

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów 
podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;  

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki 
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach.  
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Obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według 
własnego uznania.  

W przypadkach, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej, obowiązki zawiadomienia mogą być wykonywane przez 
jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.  

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5 powyżej, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki 
publicznej przez:  

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, 
jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;  

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;  

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

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

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych powyżej:  

1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty 
zależne;  

2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt. 4 - 
wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;  

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

Na podstawie art. 75 ust. 3, obowiązki dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji wskazane w art. 72-74 
ustawy o ofercie publicznej nie powstają w przypadku nabycia akcji spółki, której akcje wprowadzone są 
wyłącznie do ASO. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej 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 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 
r. Nr 42, poz. 341). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie 
art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

3.1.6. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Zgodnie z art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy mają zamiar 
dokonać koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50 000 000 EUR, 
(dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców równowartość 1 000 000 000 EUR) nałożono obowiązek 
zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu 
wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w 
koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą 
przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EUR podlega przeliczeniu na złote według 
kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. W art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów ustalono, że obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:  

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,  

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

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,  
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4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 EUR.  

Na podstawie art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar 
koncentracji:  

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10 000 000 EUR,  

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

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

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

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

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego,  

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.  

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:  

a. wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów,  

b. przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów,  

c. wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w 
przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,  

d. przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 
13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku gdy koncentracji 
dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców 
zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.  

Zgodnie z art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na 
rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej 
na rynku. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia 
określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:  

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  

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

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.  

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub 
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przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje 
w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja 
nie została dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w 
drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, 
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez 
uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na 
przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 000 EUR, 
między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną 
w wysokości stanowiącej równowartość do 10000 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji 
wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub wyroków 
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w 
drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego 
przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności 
przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie 
zgłosiła zamiaru koncentracji.  

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na 
warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad 
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną 
kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku 
niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać 
podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 K.s.h. Prezesowi 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w 
podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie 
umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy 
ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w 
szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

W myśl art. 96 i 97 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 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 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim 
decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani 
do wstrzymania się od dokonania koncentracji).  

3.1.7. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, ograniczające swobodny obrót akcjami, wynikają także z regulacji 
zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie w Sprawie 
Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc 
obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu 
towarami i usługami. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących 
przypadkach:  

1) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej 
niż 5 000 000 000 EUR, oraz  

2) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, 
przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy;  
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1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
2 500 000 000 EUR,  

2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR,  

3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR, z czego łączny obrót co najmniej 
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 000 000 EUR, oraz  

4) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 
struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:  

1) zawarciu umowy,  

2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub  

3) przejęciu większościowego udziału.  

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

3.1.8. Podmiot prowadzący rejestr akcji Emitenta 

Podmiotem prowadzącym rejestr akcji Emitenta będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z 
siedzibą w Warszawie. Akcje serii A2 i B od momentu ich rejestracji w Krajowym Depozycie, na podstawie 
umowy (umowa o uczestnictwo), o której mowa w art. 5 ustawy o ofercie nie będą miały formy dokumentu 
(dematerializacja).  

3.1.9. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje serii A2 i B uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. i są równe (tożsame) w prawie do dywidendy. Uchwała w sprawie 
podziału zysku netto za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. została podjęta przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Emitenta dnia 12 czerwca 2012 r. 

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

W latach 2009-2011 Emitent (działając w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), Fabryka Konstrukcji 
Drewnianych sp. z o.o., nie wypłacał dywidendy (za rok 2009 Spółka poniosła stratę netto w wysokości 
23.712,82 zł, którą postanowiono pokryć zyskami z lat przyszłych, za rok 2012 Spółka osiągnęła zysk netto w 
wysokości 19.818,24 zł, który przeznaczono w całości na pokrycie straty z roku 2009, za rok 2011 Spółka 
osiągnęła zysk netto w wysokości 775.056,07 zł, który został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy). 
Spółka Emitent nie przewiduje wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2012 r., lecz wypracowane 
środki zamierza reinwestować. W kolejnych latach obrotowych, zgodnie z przyjętą długoterminową polityką 
kreowania wartości przedsiębiorstwa, podstawowym kryterium branym pod uwagę przez Zarząd przy 
tworzeniu rekomendacji odnośnie wypłaty dywidendy będzie stopień zapotrzebowania na środki niezbędne do 
realizacji strategii rozwoju. Emitent nie przewiduje wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2012 r., 
lecz wypracowane środki zamierza reinwestować. W kolejnych latach obrotowych, zgodnie z przyjętą 
długoterminową polityką kreowania wartości przedsiębiorstwa, podstawowym kryterium branym pod uwagę 
przez Zarząd przy tworzeniu rekomendacji odnośnie wypłaty dywidendy będzie stopień zapotrzebowania na 
środki niezbędne do realizacji strategii rozwoju. 
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3.2. Podstawy prawne emisji instrumentów finansowych Emitenta oraz ich 

wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect  

Podstawą prawną emisji akcji serii A była uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych Sp. z o. o. z siedzibą w Paproci z dnia 2 marca 2012 w 
sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną (zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 11 
maja 2012 r.) oraz uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 listopada 
2012 r.  o podziale serii A akcji na serie A1 i A2. Podział serii A akcji na serie A1 i A2  oraz związana z tym 
zmiana Statutu Emitenta zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 15 stycznia 
2013 r.  

Poniżej przytoczono treść uchwały nr 1 NZW z dnia 2 marca 2012 r. oraz uchwały nr 2 NWZ z dnia 19 
listopada 2012 r.  

 

Uchwała Nr 1 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych Sp. z o.o. z siedzibą w Paproci 

z dnia 2 marca 2012 roku 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych Sp. z o.o. z 
siedzibą w Paproci, działając na podstawie art. 551 i 563 Kodeksu spółek handlowych postanawia: 

1) przekształcić spółkę pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych Sp. z o.o. z siedzibą w Paproci 
(„Spółka Przekształcana”) w spółkę akcyjną pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Paproci ( „Spółka Przekształcona”); 

2) przyjąć wartość bilansową majątku spółki (aktywów netto) przekształcanej spółki na kwotę 1 090 
925,82 zł  (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt 
dwa grosze);  

3) ustalić wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej na kwotę 800 000 zł (osiemset tysięcy 
złotych), który dzielić się będzie na 8 000 000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; 

4) ustalić, że akcje spółki przekształconej przysługują dotychczasowym  

wspólnikom spółki przekształcanej w następujący sposób: 

a) Romualda Zielińska – 3 980 000 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 

b) Krzysztof Tobys – 4 000 000 (cztery miliony) akcji serii A, 

c) Florian Adamczak – 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcji serii A 

5) ustalić, że:  

- akcje spółki przekształconej zostaną wydane wspólnikom spółki  

przekształcanej, którzy złożą oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej zgodnie z art. 564 § 
1 Kodeksu spółek handlowych,  

- akcje serii A przyznane wspólnikom spółki przekształcanej uczestniczącym  

w przekształceniu będą akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi, 

- łączna kwota wypłat dla wspólników nie uczestniczących w przekształceniu, zgodnie z art. 563 pkt.3 
Kodeksu spółek handlowych, nie przekroczy 10% (dziesięciu procent) wartości bilansowej majątku 
(aktywów netto) spółki przekształcanej, to jest kwoty 109 092,58 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt 
dwa złote i pięćdziesiąt osiem groszy), 
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- członkami Zarządu Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna będą Waldemar Zieliński 
jako Prezes Zarządu oraz Krzysztof Tobys jako Członek Zarządu.  

6) wyrazić zgodę na następujące brzmienie statutu spółki przekształconej:  

(w tym miejscu zamieszczono Statut Spółki przekształconej) 

 

Uchwała nr 2 

z dnia 19 listopada 2012 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

w sprawie podziału serii akcji 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w 
Paproci („Spółka”) postanawia podzielić dotychczasową serię akcji A Spółki w następujący sposób: 

4.000.000 (cztery miliony) akcji dotychczasowej serii A o numerach od A-0000001 do A-4000000 
otrzymują oznaczenie „A1” 

4.000.000 (cztery miliony) akcji dotychczasowej serii A o numerach od A-4000001 do A-8000000 
otrzymują oznaczenie „A2” 

 

Podstawą prawną emisji akcji serii B była uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z 
dnia 12 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 3 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z 
dnia 19 listopada 2012 r. Dnia 29 listopada 2012 r. Zarząd Emitenta złożył w formie aktu notarialnego 
oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu kapitału 
zakładowego. Emisja akcji serii B oraz związana z nią zmiana statutu Emitent została zarejestrowana w 
rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 15 stycznia 2013 r. 

Poniżej przytoczono treść w/w uchwał, a także treść oświadczenia Zarządu o wysokości objętego 
kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego  

 

Uchwała nr 10 

z dnia 12 czerwca 2012 r. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach 
subskrypcji prywatnej, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu 
Spółki 

 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w 
Paproci („Spółka”), działając na podstawie art. 431 K.s.h. uchwala, co następuje:  

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 800.000,00 (osiemset tysięcy) złotych do kwoty nie 
większej niż 992.857,00 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych, 
tj. o kwotę nie większą niż 192.857,00 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) 
złotych w drodze emisji nie więcej niż 1.928.570,00 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy 
pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda.  
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Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego.  

Akcjom serii B nie będą przyznane szczególne uprawnienia.  

Akcje serii B będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do 
podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.  

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii B.  

Objęcie akcji serii B nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego 
adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii B zostanie złożona nie więcej niż 99 
(dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom.  

Ustala się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji w terminie do dnia 30 listopada 
2012 r.  

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o 
wysokości podwyższonego kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego 
do rejestru, zgodnie z art. 310 § 2 K.s.h. w związku z art. 431 § 7 K.s.h.  

Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki (stanowiącą załącznik nr 
1 do niniejszej Uchwały), pozbawia się w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. 
Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji emisji serii B są cele emisji, którymi są pozyskanie w 
drodze subskrypcji prywatnej środków finansowych niezbędnych dla dalszego dynamicznego rozwoju 
Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.  

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez 
Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.  

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 992.857 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące 
osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na:  

8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,  

nie więcej niż 1.928.570 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) 
akcji zwykłych na okaziciela serii B.” 

 

Uchwała nr 3 

z dnia 19 listopada 2012 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

w sprawie zmiany uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2012 r. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w 
Paproci („Spółka”) postanawia zmienić uchwałę nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 
12 czerwca 2012 r. w ten sposób, że pkt 11 niniejszej uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 992.857 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące 
osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na:  

4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda, 
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4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda, 

nie więcej niż 1.928.570 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) 
akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

 

 

Uchwała nr 4 

z dnia 19 listopada 2012 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w 
Paproci („Spółka”), w związku z podjęciem uchwały nr 2 w sprawie podziału serii akcji oraz uchwały nr 3 
w sprawie zmiany uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2012 r. 
postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 992.857 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące 
osiemset pięćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na:  

4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda, 

4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda,  

nie więcej niż 1.928.570 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) 
akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ 
POSTANOWIENIE O DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

 

§ 1. Waldemar Zieliński jako jednoosobowy Prezes Zarządu spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji 
Drewnianych Spółka Akcyjna z siedzibą w Paproci („Spółka”) - (adres: Paproć 118A, 64-300 Nowy Tomyśl, 
REGON 301087258, NIP 788-196-50-71, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000418744, na podstawie odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego wydanego przez Centralną Informację KRS z dnia 06 czerwca 2012 roku, 
w którym zawarte dane są, według oświadczenia stawającego, aktualne na dzień dzisiejszy), oświadcza, 
zgodnie z art. 310 §2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, 
że w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2012 r. zaprotokołowanej przez Ewę 
Strasburger-Gąskę, Notariusza w Nowym Tomyślu za numerem Repertorium A nr 1908/2012, zmienionej 
uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 listopada 2012 r. 
zaprotokołowanej przez Ilonę Marchocką, Notariusza w Warszawie za numerem Repertorium A nr 
4587/2012 objęty został kapitał zakładowy w wysokości 70.258,40 zł (siedemdziesiąt tysięcy dwieście 
pięćdziesiąt osiem tysięcy i czterdzieści groszy), to jest objęto 702.584 (siedemset dwa tysiące pięćset 
osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda.  
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§ 2 Z uwagi na powyższe, stawający oświadcza, że dookreśla wysokość kapitału zakładowego w Statucie 
Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 6. ust 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 870.258,40 zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście 
pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na: 

a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda, 

b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda, 

c) 702.584 (siedemset dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda  

 

3.2.1. Dematerializacja oraz wprowadzenie do obrotu w ASO  

 

Zgoda na rejestrację akcji serii A2 i B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o 
wprowadzenie akcji serii A2 i B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect została 
wyrażona uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 listopada 2012 roku 

 

Uchwała nr 5 

z dnia 19 listopada 2012 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.  

w sprawie wyrażenia zgody na rejestrację akcji serii A2 i B oraz praw do akcji serii B 
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A2 i B 

oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci 
(„Spółka”), działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w 
związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uchwala, co następuje: 

1. wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A2 i B oraz praw do akcji serii B do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.  

2. upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na 
celu rejestrację akcji serii A2 i B oraz praw do akcji serii B, w tym do zawarcia umowy o rejestrację oraz 
umowy o uczestnictwo z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.  

3. upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które będą zmierzały 
do wprowadzenie akcji serii A2 i B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
na rynku NewConnect.  

4. w przypadku wydania akcji serii A2 lub B upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu 
prowadzonego przez firmę inwestycyjną, celem ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych S.A. 
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3.3. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

Akcjonariuszom Spółki przysługują prawa majątkowe, a także prawa korporacyjne, które zostały opisane 
poniżej. Żadne akcje emitenta (zarówno akcje serii A2, jak i serii B) nie są uprzywilejowane w jakikolwiek 
sposób, w szczególności co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz do podziału majątku w przypadku 
likwidacji Emitenta. 

3.3.1. Prawa majątkowe przysługujące akcjonariuszowi Spółki 

3.3.1.1. Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy (art. 347-348 K.s.h.)  

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.  

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 
dywidendy, zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień 
dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały, albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc 
od tego dnia stosownie do art. 348 § 3 K.s.h. 

Na zasady realizacji prawa do dywidendy wpływają regulacje KDPW (§ 106 - § 112 Szczegółowych Zasad 
Działania KDPW) co wynika z faktu, że instytucja ta obsługuje wypłatę dywidendy akcjonariuszom posiadającym 
akcje zdematerializowane. Zgodnie z tymi regulacjami Emitent przekazuje do KDPW informację o podjęciu 
uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy wraz ze szczegółowymi informacjami 
dotyczącymi wysokości dywidendy, dnia dywidendy (dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy 
uprawnionych do dywidendy) i terminu wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy nie może przypadać wcześniej niż 
5 dni po poinformowaniu KDPW o uchwale, a dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 
dziesiątego dnia po dniu dywidendy (§ 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Emitent przekazuje do 
KDWP środki na wypłatę dywidendy dla posiadaczy akcji zdematerializowanych, a KDPW dokonuje rozdziału 
tych środków na rachunki uczestników KDPW (najczęściej domów maklerskich), którzy przekazują je następnie 
uprawnionym osobom (akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu dywidendy). Termin wypłaty dywidendy 
będzie uwzględniał konieczności naliczenia i zapłaty podatku dochodowego dochodów z tej dywidendy. 

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 11 i ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Newconnect 
wszystkie decyzje dotyczące deklaracji wypłat lub wstrzymania wypłat zaliczki na poczet przewidywanych 
dywidend oraz wypłat lub wstrzymania wypłat dywidend, a także informacje o szczegółowej treści uchwały  
Walnego Zgromadzenia dotyczącej wypłaty dywidendy są przekazywane przez Emitenta w formie raportów 
bieżących. 

3.3.1.2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, 
tj. prawo poboru (art. 433 K.s.h.)  

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W 
interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. 
Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia. 

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy: 

1) uchwała o podwyższeniu kapitału 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, 

2) 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.  

Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku 
likwidacji Emitenta.  
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Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub likwidacji, 
proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym. 

Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku 
likwidacji Emitenta.  

Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub likwidacji, 
proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym. 

3.3.1.3. Prawo do zbywania akcji Emitenta 

Zgodnie z art. 337 § 1 K.s.h. akcje Emitenta są zbywalne.  

3.3.1.4. Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach (art. 340 § 3 K.s.h.) 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na 
rachunkach w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z 
tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.  

 

3.3.2. Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi Spółki 

3.3.2.1. Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do 
złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw i projektów uchwał 
(art. 400-401 K.s.h.)  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 
zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.  

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie 
nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. 
Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść 
spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu 
rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno 
zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem 
zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd Emitenta jest obowiązany 
niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, 
ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 
walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie 
ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia 
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.  

3.3.2.2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406¹ - 406³ K.s.h.)  

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami 
spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji 
na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i 
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użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 
publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 
publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone 
zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających 
siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu 
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej 
niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na 
okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji 
złożonych w spółce zgodnie z przepisami oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt 
papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący 
depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 
dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie 
instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu 
depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce 
publicznej wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą 
walnego zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, 
podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na 
piśmie nie później niż na sześć dni przed datą walnego zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu 
zarządzającego podmiotem.  

3.3.2.3. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 K.s.h.) 

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej 
z posiadanych akcji.  

3.3.2.4. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art. 422-427 K.s.h) 

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub 
mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce 
powództwa o uchylenie uchwały. 

3.3.2.5. Prawo do wytyczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Prawo do wytyczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie 
Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który:  

1) głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg 
głosowania nie dotyczy akcji niemej),  

2) został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  

3) nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w 
sposób wadliwy lub podjęto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.  

3.3.2.6. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa 
(art. 428 K.s.h)  

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie 
informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd 
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może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, z 
tym, że nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.  

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo 
spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie 
informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w 
miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. W przypadku 
zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących 
spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie.  

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który 
zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do 
udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 K.s.h. (art. 429 § 1 K.s.h.) lub o zobowiązanie Emitenta do 
ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na 
podstawie art.428 § 5 i 6 k.s.h. (art. 429 § 2 K.s.h.) 

3.3.2.7. Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, 
które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486-487 K.s.h.). 

Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia 
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w 
zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby 
obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im 
absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. 

3.3.2.8. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami (art. 385 § 3 K.s.h.)  

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady 
Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje 
inny sposób powołania Rady Nadzorczej. 

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy 
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 K.s.h. wobec określonej spółki 
handlowej lub spółdzielni, będącej akcjonariuszem Emitenta (art. 6 § 4 i § 5 K.s.h.)  

Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwrócić się do spółki 
handlowej z żądaniem udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w 
rozumieniu powyższych przepisów K.s.h., wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej również 
akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta może żądać 
również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie ta spółka 
handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 
Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 

3.3.2.9. Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła 
informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 
§ 1 pkt 4 K.s.h. wobec określonej spółki handlowej lub spółdzielni, będącej akcjonariuszem 
Emitenta (art. 6 § 4 i § 5 K.s.h.)  

Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwrócić się do spółki 
handlowej z żądaniem udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w 
rozumieniu powyższych przepisów K.s.h., wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej również 
akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta może żądać 
również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie ta spółka 
handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 
Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 
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3.3.2.10. Prawa związane z dokumentacją Emitenta: 

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 K.s.h.),  

Prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz 
z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 K.s.h.),  

Prawo do dostępu do informacji i dokumentacji dotyczących Walnego Zgromadzenia wynikające z obowiązku 
Spółki zamieszczania ich na stronie internetowej (art. 402² K.s.h),  

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do żądania wydania 
odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem WZA, prawo akcjonariusza do żądania przesłania mu listy 
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 K.s.h.),  

Prawo do przeglądania księgi protokołów WZA oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd 
odpisów uchwał, prawo do dostępu do wyników głosowań wynikające z obowiązku Spółki zamieszczania ich na 
stronie internetowej (art. 421 K.s.h.),  

Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 
505, 540, 561 K.s.h.).  

Prawo żądania akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów, aby Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Emitenta, 
określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw 
szczególnych); akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub 
żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz 
wystąpienia do sądu rejestrowego o wyznaczenie rewidenta (art. 84 i 85 Ustawy o ofercie publicznej). 

3.4. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i 

obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w 

tym wskazanie płatnika podatku 

3.4.1. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy 

Stosownie do art. 17 ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. 
z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną należy uznać za przychody z 
kapitałów pieniężnych. 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 updof, od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów 
(przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierany jest 
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. 

Zryczałtowany podatek, o którym mowa powyżej pobiera się bez pomniejszania przychodu z tytułu dywidendy 
o jakiekolwiek koszty uzyskania przychodu - podstawę opodatkowania stanowi pełna suma otrzymanej wypłaty 
pieniężnej. Ponadto, na mocy art. 30a ust. 7 przychód z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami 
opodatkowanymi na zasadach ogólnych określonych w art. 27 updof.  

Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz osób fizycznych jest 
emitent. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 nr 8, poz. 60 z 
późn. zm. „Ordynacja podatkowa”) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i 
pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Na podstawie 
art. 41 ust. 4 updof podmiot wypłacający dywidendę jako płatnik jest obowiązany pobierać 
zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat i przekazać kwoty podatku w terminie do dnia 20 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek - na rachunek właściwego dla płatnika urzędu 
skarbowego (art. 42 updof). Z powyższych przepisów jasno wynika, iż płatnikiem podatku dochodowego od 
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osób fizycznych z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz osób fizycznych jest emitent. Powyższe znajduje 
potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydanych z upoważnienia 
Ministra Finansów m.in. sygnatura: IBPBII/2/415-1323/10/HS z 10 marca 2011 r., IBPBII/2/415-1324/10/HS z 10 
marca 2011 r. oraz IPPB2/415-777/09-2/AS z 19 marca 2010 r. 

3.4.2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 nr 74 
poz.397 z późn. zm., w art. 7 stanowi, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w 
wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 powyższej ustawy, czyli m.in. dochodów (przychodów) z dywidend 
oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przedmiotem opodatkowania jest 
przychód. Zgodnie z art. 22 ust. 1 updop dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
podlegają opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

Zwalnia się w ust. 4 omawianego artykułu od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz 
inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej 
lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt 1; 

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym 
od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, znajdzie zastosowanie zgodnie z art. 22 ust 4a i 4b w przypadku, kiedy 
spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce 
wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat lub 
gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) upływa po dniu uzyskania tych dochodów 
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w 
ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do 
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 
19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do 
zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

Regulacje przedstawione powyżej stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, pod warunkiem, iż podatnik przedłoży 
płatnikowi certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez właściwe organy podatkowe.  

Spółki dokonujące wypłat należności z tytułów wymienionych dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych są stosownie do art. 26 ust. 1 updop obowiązane, jako płatnicy, pobierać w 
dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zastosowanie preferencyjnej 
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie 
podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla 
celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

Na Spółce jako na płatniku ciąży na podstawie art. 26 ust. 3 updop obowiązek przekazania kwoty podatku w 
terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu 
skarbowego właściwego według siedziby podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub 
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zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - na rachunek urzędu skarbowego właściwy w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych. Ponadto, Spółka jest obowiązana przesłać podatnikom mającym siedzibę 
lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej informację o wysokości pobranego podatku zaś podatnikom 
niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz urzędowi skarbowemu informacje 
o dokonanych wypłatach i pobranym podatku – sporządzone według ustalonego wzoru. 

3.4.3. Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia 
papierów wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne z tytułu zbycia akcji opodatkowane są na zasadach ogólnych, 
określonych w updop. Tym samym przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy 
przychodem, a kosztami uzyskania przychodu, czyli kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji pomniejszona o 
wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie akcji (wydatki staja się kosztem uzyskania przychodu dopiero 
przy zbyciu akcji). Dochód ze zbycia akcji łączy się z dochodami osiąganymi z innych źródeł i stosownie do 
art. 19 updop podlegają opodatkowaniu według 19 % stawki. 

Podatnicy podatkowego od osób prawnych, którzy sprzedali akcje, zobowiązani są zgodnie z art. 25 ust. 1 
updop do wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy 
podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za 
poprzednie miesiące. Podatnik może wpłacać zaliczki miesięczne w uproszczonej formie w wysokości 1/12 
podatku należnego wykazanego we właściwym zeznaniu rocznym. 

Powyższe postanowienia updop stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Umowy te mogą odmienne regulować 
zasady opodatkowania osób prawnych niebędących rezydentami, osiągających na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej dochody ze sprzedaży papierów wartościowych. 

3.4.4. Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia 
papierów wartościowych 

Zgodnie z art. 30b updof opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z 
odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w 
spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w 
postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego 
dochodu. Przepis ten nie znajdzie zastosowania na mocy art. 30b ust. 4 updof w sytuacji, gdy odpłatne zbycie 
papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających 
następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. Dochodów z przedmiotowych tytułów nie łączy się z 
pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

W omawianej sytuacji dochodem jest: 

1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a 
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 
pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 
1 pkt 38a, 

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

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



Dokument Informacyjny  Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

 

   

_  strona 44 z 127 

 

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

6) różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej 
powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę 
kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł 

- osiągnięta w roku podatkowym. 

Zgodnie z art. 30b ust. 6 updof po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu 
podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 updof, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym 
m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w 
spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo 
lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy. 

Jednocześnie stosownie do art. 30b ust. 3 updof zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 
warunkiem przedstawienia płatnikowi certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwe władze podatkowe. 

3.4.5. Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób zagranicznych 

Stosownie do art. 3 ust. 2a updof osoby fizyczne, niemające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 
zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Podobną regulację zawiera updop w 
art. 3 ust 2, który stanowi, iż podatnicy, niemający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, 
podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Opisane powyżej zasady dotyczące opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
oraz zasady dotyczące opodatkowania dochodów z dywidendy odnoszą się również do opodatkowania 
dochodów uzyskiwanych z tych tytułów przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie posiadają 
siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nierezydenci), o ile umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.  

Tym samym w przypadku inwestorów zagranicznych, przychód z tytułu dywidendy oraz innych przychodów z 
tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce, podatkiem u źródła w 
wysokości 19 % przychodu. Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku spoczywa na płatniku - Emitencie 
(art. 22 updop i art . 30a ust. 1 pkt 4 updof).  

Jednocześnie na podstawie art. 22 ust. 4 updop zwalnia się w od podatku dochodowego dochody (przychody) z 
dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki: 

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 
niż Rzeczpospolita uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej 
Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 
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3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt 1; 

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym 
od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, znajdzie zastosowanie zgodnie z art. 22 ust 4a i 4b updop w przypadku, 
kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce 
wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat lub 
gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) upływa po dniu uzyskania tych dochodów 
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w 
ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do 
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 
19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do 
zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

Minister Finansów stoi na stanowisku, iż zbycie przez nierezydentów akcji w polskich spółkach zasadniczo nie 
jest dochodem uzyskanym ze źródeł położonych na terytorium Polski „gdyż zbycie takie stanowi odrębne od 
zbywanego źródła źródło dochodów, które nie jest trwale związane z terytorium Polski”. Równocześnie wskazał 
wyjątki, gdy zbycie przez nierezydenta udziałów lub akcji polskiej Spółki traktowane jest jako dokonane na 
terytorium Polski. Do wyjątków tych należą następujące przypadki: 

1) zbycie akcji polskiej spółki dokonywane jest na polskiej giełdzie papierów wartościowych („w takim 
przypadku giełda i obrót na niej dokonywany stanowi samoistne źródło dochodów położone na 
terytorium Polski”), 

2) zbycie akcji polskiej spółki prowadzące w praktyce do przeniesienia praw do nieruchomości (np. gdy 
majątek spółki, której udziały lub akcje są zbywane, składa się głównie z nieruchomości). 

Należy jednak pamiętać, iż zawarte przez Rzeczpospolitą Polską z państwem miejsca siedziby lub zarządu osoby 
prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej (państwem rezydencji) umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania mogą zmieniać zasady opodatkowani przychodów. Tym samym zastosowanie mogą znaleźć 
preferencyjnej stawki podatkowe albo może dojść do niepobrania w ogóle podatku z powyższych tytułów. Z 
uwagi na miejsce umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w hierarchii źródeł prawa należy zauważyć, iż 
w przypadku, gdy modyfikują one zasady opodatkowania osiąganych dochodów i są nie do pogodzenia z 
przepisami polskich ustaw podatkowych to pierwszeństwo i tym samym moc wiążąco należy przyznać 
postanowieniom umowy. 

Większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, iż zyski kapitałowe w tym ze sprzedaży akcji 
podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji tj. państwie w którym podatnik ma miejsce 
zamieszkania lub siedzibę czy też zarząd. Natomiast możliwość opodatkowania również w państwie źródła 
istnieje wyłącznie w odniesieniu do ściśle określonych przypadkach - przede wszystkim w sytuacji, gdy majątek 
spółki, których akcje są zbywane, składa się głównie z majątku nieruchomego położonego w Polsce. 

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 
niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest uwarunkowane posiadaniem certyfikatu rezydencji 
podatkowej wydanego przez właściwe władze podatkowe. 

3.4.6. Podatek od spadków i darowizn 

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 
1514, z późn. zm.), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych 
podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również praw związanych z 
posiadaniem akcji, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli w dniu 
nabycia - w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny, ani nabywca (spadkobierca lub 
obdarowany), ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego 
pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 



Dokument Informacyjny  Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

 

   

_  strona 46 z 127 

 

Stosunki osobiste, stopień pokrewieństwa lub powinowactwa pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo 
pomiędzy darczyńcą i obdarowanym determinują zarówno minimum wolne od opodatkowania, jak i wysokość 
stawki podatku od spadków i darowizn. Przynależność do grupy podatkowej determinująca wysokość 
podatku ustala się w oparciu o art. 14 powyższej ustawy. Jednocześnie art. 4a określa krąg osób, które po 
spełnieniu pewnych wymogów informacyjnych zostają zwolnione od podatku od spadków i darowizn. Do osób 
tych należą: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. 

Ponadto na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 updof wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze 
zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny – w części odpowiadającej kwocie 
zapłaconego podatku od spadków i darowizn. 

 

3.4.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Artykuł 9 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010, 
nr 101, poz. 649 z późn. zm., dalej „pcc”) stanowi, iż zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, 
będących instrumentami finansowymi: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, czyli dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na rynku regulowanym albo w ASO, 

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 

- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, 
poz. 1538, z późn. zm.3). 

W innych przypadkach zbycie instrumentów finansowych w tym akcji podlega opodatkowaniu pcc, stawka 
podatku od takiej transakcji wynosi 1 % wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych (art. 7 ust. 1 pkt 
1 lit. b ustawy o pcc). Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, który jest obowiązany, bez wezwania organu 
podatkowego, złożyć deklaracje w sprawie pcc oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia 
powstania obowiązku podatkowego tj. zawarcia umowy. Wyjątkiem są sytuacje, gdy podatek pobierany jest 
przez płatnika, którym między innymi jest notariusz, jeżeli czynność dokonywana jest w formie aktu 
notarialnego. 

3.4.8. Odpowiedzialność płatnika podatku 

Ordynacja podatkowa w art. 8 stanowi, iż płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do 
obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. 

Konsekwentnie w świetle omawianych przepisów prawa podatkowego na Emitencie może spoczywać 
obowiązek płatnika do obliczenia podatku, jego pobrania i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego. 

Na podstawie art. 30 §1 i § 3 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał któregokolwiek z nałożonych na 
niego obowiązków odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany a 
niewpłacony. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się w przypadku, jeżeli odrębne przepisy 
stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 

http://lexonline-01.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.443643&full=1
http://lexonline-01.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.375063:part=a8:nr=1&full=1
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4. ROZDZIAŁ: DANE O EMITENCIE 

4.1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z 

numerami telekomunikacyjnymi, identyfikator według właściwej klasyfikacji 

statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej 

Firma:  Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Nowy Tomyśl 

Adres:  Paproć 118 A, 64-300 Nowy Tomyśl 

Telefon:  +48 (61) 44 25 155 

Faks:  +48 (61) 44 25 156 

Adres poczty elektronicznej: ir@drewniane-konstrukcje.pl  

Strona internetowa:  www.drewniane-konstrukcje.pl    

NIP:  788-196-50-71 

Regon:  301087258 

KRS: 0000418744 

Sąd rejestrowy: 
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 
Gospodarczy KRS 

Data rejestracji: 20 lutego 2012 r. 

W imieniu Emitenta: Waldemar Zieliński – Prezes Zarządu 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony.  

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności K.s.h. 

4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w 

przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskanie 

zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał 

Emitent został utworzony aktem notarialnym z dnia 2 kwietnia 2009 r. jako spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą BRW Trading Spółka z o.o. i został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 23 
kwietnia 2009 r. pod numerem KRS 0000328267. Aktem notarialnym z dnia 15 lipca 2009 r. Zgromadzenie 
Wspólników podjęło uchwałę o zmianie firmy Emitenta na Fabryka Domów Spółka z o.o., zmiana ta została 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 24 listopada 2009 r. , natomiast aktem notarialnym z  dnia 
15  maja 2011 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o kolejnej zmianie firmy Emitenta na Fabryka 

mailto:ir@drewniane-konstrukcje.pl
http://www.drewniane-konstrukcje.pl/
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Konstrukcji Drewnianych Spółka z o.o., zmiana ta została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 3 
czerwca 2011 r.  

Aktem notarialnym z  dnia 2 marca 2012 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu spółki 
Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka z o.o. w spółkę akcyjną. Postanowienie o rejestracji przekształcenia 
Emitenta w spółkę akcyjną zostało wydane dnia 11 maja 2012 r. przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, który zarejestrował przekształconą spółkę pod numerem KRS  
0000418744. 

Do utworzenia Emitenta nie było wymagane uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.  

4.5. Krótki opis historii Emitenta 

Emitent prowadzi działalność od 2009 r. na rynku budowlanym w segmencie wielkogabarytowych konstrukcji 
drewnianych. Funkcjonując poprzednio jeszcze pod nazwą BRW Trading sp. z o.o. jej głównym udziałowcem 
(98% udziałów) była Pani Romualda Zielińska, a pozostałe 2% udziałów znajdowało się w posiadaniu Pana 
Floriana Adamczaka. Spółka zajmowała się sprzedażą domów jednorodzinnych, konstruowanych przez 
powiązany osobowo podmiot działający pod nazwą BRW Zieliński (obecnie nieistniejący). 

W związku z załamaniem się rynku nieruchomości pod koniec 2009 roku, władze Spółki nastawiły się na 
realizowanie nowej strategii, obejmującej wypełnienie niszy rynkowej za pomocą działalności związanej z 
konstrukcjami drewnianymi. Zmiana strategii i nazwy Spółki była następstwem połączenia BRW Trading i OAK 
Krzysztof Tobys – podmiotu realizującego usługi ciesielskie i dekarskie od 2004 roku. Nowy udziałowiec 
zaproponował rozwój Spółki w kierunku specjalistycznej obróbki drewna konstrukcyjnego. Po zmianie nazwy, 
na Fabryka Konstrukcji Drewnianych, spółka zakupiła nowoczesne cyfrowe centrum do obróbki drewna. Dzięki 
odpowiednim kwalifikacjom zespołu i właściwemu zarządzaniu przedsiębiorstwem, nastąpił dynamiczny wzrost 
zamówień na konstrukcje drewniane zarówno z Polski, jak i z zagranicy.  

Następnie dokonano przekształcenia formy prawnej ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Obecnie Emitent nie jest 
powiązany z innymi podmiotami w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów k.s.h.   

Aktualnie Emitent dysponuje szerokimi możliwościami obróbki drewna konstrukcyjnego i klejonego przy 
wysokiej oszczędności surowca. 

4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad 

ich tworzenia 

Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami Statutu Spółki na kapitały 
własne składają się: 

a) Kapitał zakładowy 
b) Kapitał zapasowy 
c) Inne fundusze i kapitały na pokrycie szczególnych strat i wydatków. 

Zostały utworzone następujące kapitały (fundusze) własne Emitenta: 

1) Kapitał zakładowy 
2) Kapitał zapasowy 

Kapitał zakładowy na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 870 258,40 PLN 
(osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na: 

a) 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 
b) 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 
c)     702 584 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. 
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Zgodnie z art. 396 § 1 K.s.h. oraz postanowieniami § 18 Statutu Spółki, kapitał zapasowy na pokrycie straty, na 
który przelewa się co najmniej 8% zysku netto za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co 
najmniej 1/3 części kapitału zakładowego Spółki. Na kapitał zapasowy przelewane są również nadwyżki 
osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej.  

 

Tabela 1. Wysokość kapitału własnego Emitenta, tys. PLN 

L.p. Określenie funduszu 31.12.2012 25.02.2013 

1 Kapitał zakładowy 870,26 870,26  

2 Należne wkłady na poczet kapitału 
podst. 

-281,37 0  

3 Kapitał zapasowy 456,68 456,68  

4 Kapitał rezerwowy 0,0 0  

5 Kapitał z aktualizacji wyceny 0,0 0  

6 Zysk z lat ubiegłych 809,87 809,87  

7 Wynik netto bieżącego okresu    507,31 507,87  

  Razem kapitały własne 2.362,75 2.362,75  

Źródło: Emitent 

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości, w związku z tym nie istnieje nieopłacona część kapitału 
zakładowego. 

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, ze wskazaniem 

wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu 

wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 

Spółka nie emitowała obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w 
przyszłości nowych emisji akcji, a także żadnych innych obligacji.  

4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie 

statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału 

zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał 

zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może 

być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 
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Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach 
kapitału docelowego. 

4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były 

notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi 

kwity depozytowe 

Instrumenty finansowe Emitenta nie były dotychczas notowane na żadnym rynku regulowanym ani w 
alternatywnym systemie obrotu. W związku z instrumentami finansowymi Emitenta nie były także wystawiane 
kwity depozytowe. 

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 

 

Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy: 

a) Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta: 
 

 Pan Waldemar Zieliński – Prezes Zarządu Emitenta jest mężem p. Romualdy Zielińskiej, 
akcjonariusza Emitenta, posiadającej 43,67 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz członka Rady Nadzorczej 
Emitenta. Jednocześnie Pan Waldemar Zieliński jest zięciem p. Floriana Adamczaka, członka 
Rady Nadzorczej Emitenta oraz mniejszościowego akcjonariusza Emitenta, posiadającego 
2,30% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. Ponadto Pan Waldemar Zieliński jest synem p. Janusza Zielińskiego – 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta i bratem p. Marcina Zielińskiego, 
mniejszościowego akcjonariusza Emitenta. Pan Waldemar Zieliński jest ponadto Prezesem 
Zarządu spółki pod firmą BRW Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Tomyślu. Spółka ta nie 
prowadzi działalności konkurencyjnej względem Emitenta. 

 
b) Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a 

znaczącymi akcjonariuszami emitenta: 

 
 Pani Romualda Zielińska – akcjonariusz Emitenta, posiadająca 43,67 % udziału w kapitale 

zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest 
członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, żoną p. Waldemara Zielińskiego – Prezesa Zarządu 
Emitenta, synową p. Janusza Zielińskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz 
córką p. Floriana Adamczaka – członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz mniejszościowego 
akcjonariusza Emitenta, posiadającego 2,30% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Ponadto jest ona bratową dla 
Marcina Zielińskiego, mniejszościowego akcjonariusza i brata p. Waldemara Zielińskiego. Pani 
Romualda Zielińska jest ponadto wspólnikiem spółki pod firmą BRW Trading Sp. z o.o. z 
siedzibą w Starym Tomyślu. spółki pod firmą BRW Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Starym 
Tomyślu. Spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Emitenta. 
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 Pan Janusz Zieliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest ojcem p. Waldemara 
Zielińskiego – Prezesa Zarządu Emitenta oraz teściem p. Romualdy Zielińskiej, akcjonariusza 
Emitenta, posiadającej 43,67 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz członka Rady Nadzorczej Emitenta. 
Jest także ojcem Marcina Zielińskiego, mniejszościowego akcjonariusza Emitenta. 

 Pan Florian Adamczak – członek Rady Nadzorczej Emitenta oraz mniejszościowy akcjonariusz 
Emitenta, posiadający 2,30% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest ojcem p. Romualdy Zielińskiej, akcjonariusza 
Emitenta, posiadającej 43,67% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także 
teściem p. Waldemara Zielińskiego – Prezesa Zarządu Emitenta. 

 Pan Marcin Adamczak – członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest bratem Pani Romualdy 
Zielińskiej oraz synem Pana Floriana Adamczaka, a także szwagrem Pana Waldemara 
Zielińskiego. 

 Pan Marcin Zieliński – mniejszościowy akcjonariusz Emitenta, posiadającym poniżej 5% 
udziału w głosach na WZA Emitenta, jest bratem Pana Waldemara Zielińskiego, synem 
Janusza Zielińskiego oraz szwagrem Romualdy Zielińskiej.  
 

c) emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi 
akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów 
zarządzających i nadzorczych): 

 Nie istnieją powiązania osobowe, majątkowe czy organizacyjne pomiędzy 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). 

Emitent nie jest powiązany kapitałowo z innymi spółkami handlowymi w rozumieniu K.s.h. 

 

4.12. Obecnie Emitent nie jest związany umowami z podmiotami powiązanymi. 

Emitent unika wchodzenia z podmiotami powiązanymi w relacje biznesowe inne 

niż wynikające z okoliczności będących podstawą tego powiązania.  W przyszłości 

w przypadku zawierania takich umów Emitent będzie stosował politykę zawierania 

takich umów na warunkach rynkowych. Podstawowe informacje o podstawowych 

produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i 

ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo 

jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach 

ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty 

działalności 

4.12.1. Opis działalności i model biznesowy 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. prowadzi działalność na rynku budowlanym w segmencie 
wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych. Spółka powstała w 2009 r. w efekcie połączenia się dwóch 
podmiotów: BRW Zieliński Romualda Zielińska, zajmującego się od 2010 r. sprzedażą domów drewnianych oraz 
OAK Krzysztof Tobys, które poprzez realizację usług ciesielskich i dekarskich działało w branży konstrukcji 
drewnianych od 2004 roku. Cechą wyróżniającą Emitenta na tle innych podmiotów o podobnym profilu 
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działalności jest stale rozbudowywany nowoczesny park maszynowy, pozwalający na obróbkę drewna 
najwyższej jakości po konkurencyjnej cenie. 

Emitent oferuje produkty i usługi w ramach czterech głównych linii biznesowych: 

 Hale i obiekty przemysłowe – Działalność Spółki obejmuje konstruowanie hal i obiektów 
przemysłowych. Do tego obszaru działalności oprócz drewnianych hal zaliczają się również 
inne budynki przemysłowe, tj. magazyny soli czy stocznie jachtowe. Realizacja zamówień na 
te obiekty odbywa się na terenie całego kraju; 

 Więźby, pokrycia dachowe i domy szkieletowe – Drugim segmentem działalności Fabryki 
Konstrukcji Drewnianych jest produkcja i montaż drewnianych więźb1 i pokryć dachowych 
oraz domów szkieletowych z drewna. Emitent prowadzi działalność operacyjną w tych 
segmentach rynku na terenie województwa wielkopolskiego; 

 Renowacja zabytków – W związku z rozbudową działalności, Emitent zajmuje się również 
kompleksową renowacją zabytkowych konstrukcji, obejmującą dachy i pokrycia dachowe, a 
także prace dodatkowe i wykończenie wnętrz. Spółka prowadzi działalność o charakterze 
renowacyjnym na terenie całego kraju; 

 Obiekty widowiskowo-sportowe – Wraz z rozwojem Spółki i zakupem nowej linii 
technologicznej po pozyskaniu środków z emisji prywatnej, pozwalającej wytwarzać 
wielkogabarytowe elementy łukowe, Emitent planuje rozszerzenie swojej działalności o 
kolejny obszar, jakim są obiekty widowiskowo-sportowe. Dzięki rozbudowie parku 
maszynowego Spółka będzie w stanie wznosić nie tylko baseny i ujeżdżalnie dla koni z 
drewna, ale również całe galerie handlowe z tego surowca. 

Dzięki zaawansowanemu zapleczu technologicznemu, działalność Emitenta łączy tradycyjne konstrukcje 
drewniane z najnowocześniejszymi metodami jego obróbki, efektem czego tworzone konstrukcje 
charakteryzują się wysoką wytrzymałością i atrakcyjnym wyglądem. Doświadczenie Zarządu Emitenta zdobyte 
na polu projektowania, wytwarzania i budowania drewnianych konstrukcji zaowocowało doskonałą 
znajomością rynku oraz umożliwiło również dostosowanie oferty do jego potrzeb. 

Docelową grupą odbiorców produktów i usług Fabryki Konstrukcji Drewnianych są zarówno klienci indywidualni 
jak i biznesowi. Rysunek 1 obrazuje podział linii biznesowych Emitenta na poszczególne kategorie produktowe. 

                                                                 

1 Więźba dachowa jest drewnianym szkieletem dachu, który przenosi obciążenia z pokrycia dachowego. 
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Legenda: 

Rysunek 1. Podział linii biznesowych Emitenta na kategorie produktowe 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

Szeroki zakres zastosowania konstrukcji drewnianych daje Spółce możliwość realizacji projektów dla klientów z 
różnych sektorów rynku. Możliwość pozyskiwania klientów z różnych branż zmniejsza ryzyko uzależnienia 
Spółki od koniunktury w jednej gałęzi gospodarki i daje większe szanse na dynamiczny rozwój.  

4.12.2. Opis głównych linii biznesowych 

4.12.2.1. Więźby, pokrycia dachowe i domy szkieletowe 

W segmencie budownictwa jednorodzinnego Spółka wytwarza i montuje przede wszystkim więźby dachowe dla 
indywidualnych klientów oraz gotowe domy w konstrukcji drewnianej. Emitent realizuje również wszelkie prace 
dodatkowe związane z kładzeniem dachów, do których zalicza się m.in. docieplanie wełną mineralną, 
malowanie i montaż podbitki dachowej. Produkcja oraz montaż więźb i pokryć dachowych generowały ponad 
23% przychodów ze sprzedaży w 2011 roku. 

Więźba dachowa jest szkieletem dachu, pełni ona rolę jego elementu konstrukcyjnego. Realizowane przez 
Emitenta najwyższej jakości konstrukcje więźby dachowej mogą wytrzymać nawet ok. 100 lat. Zaniedbanie 
terminowej wymiany tego elementu w starszych konstrukcjach może prowadzić do zawalenia się dachu 
budynku. Trwałość pokrycia dachowego oceniana jest przez Spółkę, w zależności od jego jakości, na 30 do 50 
lat. Zgodnie ze sztuką budowlaną, podczas wymiany więźby dachowej wymienia się również pokrycie dachowe. 
W trakcie tego procesu, budynek nie posiada dachu, przez co narażony jest na niekorzystne warunki 
atmosferyczne. Klientom Spółki zależy na krótkim czasie wykonania prac montażowych oraz zastosowaniu 
wysokiej jakości elementów konstrukcyjnych, które przełożą się na ich długowieczność. 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 
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Rysunek 2. Więźba dachowa. 

 

_ 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie strony internetowej xarchiwum.pl. 

Głównymi odbiorcami więźb dachowych Emitenta są klienci indywidualni oraz deweloperzy mieszkaniowi. 
Klienci indywidualni w 2011 r. stanowili ok. 80% liczby wszystkich zamówień na więźby dachowe. Korzystają oni 
z produktów i usług Emitenta najczęściej z powodu zniszczenia starego pokrycia dachowego lub więźby 
dachowej. Pozostałą część zleceń generują deweloperzy, którzy zlecają Emitentowi wykonanie więźb 
dachowych najczęściej w ramach obniżania kosztów lub z powodu braku własnej fachowej kadry pracowniczej. 
Wytwarzane przez Emitenta elementy konstrukcyjne są wykonywane zgodnie z wymogami zleceniodawcy i 
projektem zatwierdzonym m.in. przez osoby z uprawnieniami dekarskimi. 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych sprzedaje wytwarzane więźby i pokrycia dachowe przede wszystkim w 
powiecie nowotomyskim, w którym zgodnie z wiedzą Zarządu ma około 15% udziału.

2
 Emitent dzięki 

doświadczeniu i specjalizacji oferuje nowoczesny, innowacyjny oraz ekologiczny produkt. Zgodnie z szacunkami 
Home Broker

3
, ponad połowa ludności Polski mieszka w domach jednorodzinnych, co przekłada się na duży 

popyt na prace remontowo-budowlane. 

Oprócz więźb i pokryć dachowych Emitent specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu domów 
szkieletowych. Cechują się one niższą ceną niż domy murowane, jak również dzięki zastosowaniu nowych 
technologii wyższą trwałością. Fabryka Konstrukcji Drewnianych dopasowuje swoją ofertę do aktualnych 
gustów i wymagań klientów. Odbiorcami końcowymi domów drewnianych są klienci indywidualni, którzy 
oczekują wysokiej jakości produktów w przystępnej cenie.  

4.12.2.2. Hale, obiekty przemysłowe i wielkogabarytowe 

Emitent świadczy usługi konstruowania hal i innych obiektów wielkogabarytowych dla klientów biznesowych. 
Zgodnie z przewidywaniami Spółki, począwszy od 2012 r. same magazyny soli będą miały największy udział w 
przychodach ze sprzedaży. W przypadku tego rodzaju obiektów, stałe koszty transportu w stosunku do wartości 
konstrukcji są dużo mniejsze, co umożliwia realizację zamówień na te obiekty na terenie całego kraju.  

                                                                 
2 Udział w rynku wyliczony został na podstawie liczby wytwarzanych wszystkich więźb dachowych przez dwa największe tartaki w powiecie. 
3 „Połowa Polaków w domach jednorodzinnych”, Home Broker, Bartosz Turek, http://artykuly.krn.pl/Polowa-Polakow-w-domach-
jednorodzinnych-2_0_988.html, styczeń 2011 r. 

http://artykuly.krn.pl/Polowa-Polakow-w-domach-jednorodzinnych-2_0_988.html
http://artykuly.krn.pl/Polowa-Polakow-w-domach-jednorodzinnych-2_0_988.html
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Rysunek 3. Projekt jednej z planowanych realizacji Emitenta – budynek mieszczący pomieszczenia biurowe. 

_  

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

Zarówno hale o konstrukcji drewnianej, jak i magazyny soli czy stocznie jachtowe wykonywane przez Emitenta 
spełniają najwyższe wymagania klientów, w szczególności związane z minimalizacją uciążliwości inwestycji dla 
środowiska naturalnego. Odbiorcami tego typu konstrukcji drewnianych są nie tylko podmioty kładące nacisk 
na ekologię, ale również takie, które cenią nowatorskie projekty i nowoczesne rozwiązania, które poprzez swoją 
lekkość i w konsekwencji tego możliwość zmniejszenia liczby kolumn podporowych – zwiększają użyteczność 
budynków. 

Rysunek 4. Szkielet hali produkcyjnej i gotowa hala przemysłowa – oba projekty zrealizowane przez Emitenta 

 
_ 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

Do budowy hali z drewna klejonego skłania niższy o blisko 20% koszt budowy w porównaniu z tradycyjną halą o 
konstrukcji stalowej i żelbetowej. Hale i obiekty wykonane z drewna klejonego wzmacnianego włóknem 
szklanym, węglowym i aramidowym zachowują najwyższe parametry i spełniają wszelkie normy budowlane – 
zarówno w zakresie konstrukcyjnym, jak i odporności ogniowej. Realizowane przez Emitenta obiekty cechują się 
szybkim montażem i praktycznie nieograniczonymi możliwościami gabarytowymi. Tabela 2 przedstawia 
orientacyjne koszty budowy hali drewnianej i hali stalowej. 

Tabela 2. Porównanie kosztów budowy hali drewnianej i hali stalowej – koszty orientacyjne 

 Hala drewniana Hala stalowa 

Ilość zużytego materiału  50 (m3)  39,60 (ton) 

Cena materiału za jednostkę materiału, tys. PLN 1,7  3,2 

Koszty robocizny, tys. PLN 0,4 2,8 

Koszt wynajęcia maszyn, tys. PLN 5,0  16,0 

Okucia stalowe, tys. PLN 36,0 - 

Razem, tys. PLN 126,4 145,5 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 
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Dzięki wysokiej jakości materiałów użytych przy konstruowaniu obiektów, możliwe jest obniżenie ciężaru 
konstrukcji przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości, co pozwala na budowanie obiektów o dużych 
rozpiętościach bez podpór pośrednich, przez co poprawia się ich użyteczność. Lekkość konstrukcji pozwala na 
zastosowanie mniejszych fundamentów niż w konstrukcjach stalowych oraz daje możliwość postawienia 
budowli na terenach o niekorzystnych warunkach gruntowych. 

Drewno klejone podczas kontaktu z ogniem i wysoką temperaturą nie pęka jak beton czy żelbet oraz nie ulega 
uplastycznieniu jak stal czy aluminium. W przypadku pożaru spalające się drewno nie powoduje wydzielania się 
trujących dymów i gazów, a sam proces przebiega ze stałą prędkością i nie obejmuje całego przekroju 
poszczególnych elementów. Przy odpowiednim przekroju elementów, zwęgleniu ulega jedynie powierzchnia 
konstrukcji, a jej wewnętrzna struktura pozostaje nienaruszona, dzięki czemu po zapaleniu drewno nie traci od 
razu swojej nośności – część środkowa niezwęglonego przekroju w dalszym ciągu przenosi obciążenia. Powstały 
na powierzchni węgiel skutecznie blokuje dostęp tlenu, regulując tym samym tempo spalania – ok. 40 mm na 
godzinę. Odporność ogniowa

4
 konstrukcji z drewna klejonego może wynosić 1,5 godziny, podczas gdy 

nieosłoniętych konstrukcji stalowych o tej samej nośności jedynie 25 minut.
5
  

Oprócz wyższej ogniotrwałości w stosunku do konstrukcji stalowych, drewno charakteryzuje się wysoką 
odpornością chemiczną i biologiczną. Dzięki odporności na działanie soli, gazów i grzybów, Emitent ma 
możliwość konstruowania magazynów soli oraz basenów. 

Pomimo posiadanych przez Emitenta nowoczesnych maszyn obrabiarskich, możliwości konstruowania budowli 
z drewna klejonego ograniczone są obecnie przez wielkość elementów konstrukcyjnych, jakie są możliwe do 
obróbki. Dlatego jednym z celów inwestycyjnych Emitenta jest wybudowanie nowoczesnej linii do klejenia 
drewna, która umożliwi produkcję i obróbkę elementów o długości nawet do 40 metrów. Dzięki tej inwestycji, 
możliwe stanie się konstruowanie obiektów wymagających zastosowania wielkogabarytowych wiązarów, od 
wielkich hal sportowych przez baseny i ujeżdżalnie dla koni po galerie handlowe. Rysunek 5 obrazuje podział 
hal i obiektów wielkogabarytowych na rodzaje budynków. 

Rysunek 5. Podział hal i obiektów przemysłowych na rodzaje budynków. 

 

_  

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

Emitent dostrzega szansę dynamicznego rozwoju polskiego rynku konstrukcji drewnianych na wzór krajów 
Europy Zachodniej. W długookresowej strategii, Spółka planuje ekspansję zarówno na rynek krajów 
niemieckojęzycznych, jak i rosyjski i ukraiński w zakresie budowy obiektów wielkogabarytowych, w tym hal 
magazynowo-produkcyjnych. Zgodne z analizą Spółki, na tym rynku częściej stosuje się drewno zarówno w 
budownictwie indywidualnym jak i przemysłowym, co potwierdzają liczne zapytania ofertowe z niemieckich 
spółek, zainteresowanych usługami Spółki w zakresie budowy hal drewnianych. Podstawową przyczyną 
zainteresowania ofertami polskich spółek w tym zakresie są nie tylko niższe koszty pracownicze, ale również 
brak obaw Niemców związanych z budownictwem drewnianym. 

                                                                 
4 Odporność ogniowa – zdolność elementu konstrukcyjnego do zachowania nośności w warunkach pożaru, miara liczona w minutach. 
Odporność ogniowa odpowiada czasowi jaki potrzebny jest, by budynek zawalił się od momentu rozpoczęcia pożaru. 
5 „Drewno klejone – materiał i technologia”, www.architekci.pl, Alicja Maciejko-Grześkowiak 
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Emitent obecnie realizuje projekty na zasadach podwykonawstwa na rzecz dużych spółek budowlanych (np. 
Grupa Budimex, Dragados). Tego rodzaju współpraca miała miejsce m.in. w przypadku budowy magazynów 
soli, które były wytwarzane przez Fabrykę Konstrukcji Drewnianych na zlecenie Budimex S.A. – zwycięzcę 
przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę odcinka drogi S3. 

4.12.2.3. Prace renowacyjne i dodatkowe 

W ramach działalności operacyjnej Emitent oferuje również renowację zabytkowych konstrukcji oraz prace 
dodatkowe związane z montażem więźb dachowych. 

Przykładem realizacji prac renowacyjnych jest Pałac Hardta w Wąsowie, który został w dużej części zniszczony 
przez pożar w lutym 2011 r. Odbudowa tego XIX-wiecznego neogotyckiego zabytku stanowiła 17,3% 
przychodów ze sprzedaży w 2011 r. 

Rysunek 6. Część dachu zabytkowego Pałacu Hardta w Wąsowie w trakcie prac renowacyjnych, wykonywanych 
przez Spółkę 

 

_ 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie strony internetowej Stowarzyszenia „Na Rzecz Odbudowy Zabytkowego Pałacu 
Wąsowo” 

 

W latach 2012-2015 Spółka planuje prace renowacyjne innych budynków. W tym celu Emitent bierze udział w 
przetargach, organizowanych przez samorządy terytorialne oraz wojewódzki urząd ochrony zabytków. 

 

4.12.3. Źródła przychodów ze sprzedaży i ich struktura 

4.12.3.1. Wartość przychodów ze sprzedaży 

W latach 2009-2011 przychody Spółki charakteryzowały się dynamicznym wzrostem – sprzedaż w 2011 r. 
wyniosła 4,6 mln PLN, co w porównaniu do 1,0 mln PLN wygenerowanego w roku poprzednim stanowi ponad 
czterokrotny wzrost. Wykres 1 obrazuje przychody ze sprzedaży Spółki w latach 2009-2011. 
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Wykres 1. Przychody ze sprzedaży w latach 2009-2011 w podziale na wybrane grupy produktowe, mln PLN 

 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

Na wzrost przychodów Spółki wpłynęła zmiana charakteru działalności. W 2010 r. Emitent prowadził działalność 
operacyjną w obszarze konstruowania domów z drewna i sprzedaży ich w formie apartamentów dla klientów 
indywidualnych. W 2011 r. Spółka rozszerzyła swoją ofertę produktową o więźby, pokrycia dachowe i 
zadaszenia dużych obiektów, magazyny soli oraz renowacje zabytków, pozyskując tym samym nowych 
klientów. W skład pozostałych przychodów w 2011 r. weszły m.in. prace murarskie i wykończeniowe, usługi 
elektromonterskie i budowlane oraz budowa altanek. Na kolejnym wykresie przedstawiona jest struktura 
przychodów według udziałów grup produktowych. 

Wykres 2. Przychody ze sprzedaży w latach 2009-2011 według udziałów wybranych grup produktowych, % 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

4.12.4. System sprzedaży i kanały marketingowe 

System sprzedaży i kanały marketingowe uwarunkowane są rodzajem sprzedawanego przez Emitenta 
produktu. 

4.12.4.1. Więźby i pokrycia dachowe 

W przypadku produkcji więźb dachowych, klientami Spółki są przede wszystkim klienci indywidualni, 
deweloperzy, spółki budowlane oraz cieśle, którzy zlecają produkcję Emitentowi. 
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Dotarcie do klienta końcowego w przypadku tej kategorii produktowej obejmuje rozpowszechnienie informacji 
o produkcie za pomocą pozycjonowanej strony internetowej. Właściwie wykonane zadanie skutkuje również 
pozytywnymi opiniami wśród byłych klientów, którzy polecają Fabrykę Konstrukcji Drewnianych innym osobom 
skłonnym do skorzystania z oferty Spółki. 

W wyniku organizowania szkoleń dla cieśli oraz udostępniania dla tych celów jednej z najnowocześniejszych 
maszyn do obróbki drewna, Spółka zyskuje rozgłos wśród fachowców i nawiązuje kontakty biznesowe. 

4.12.4.2. Hale i obiekty przemysłowe 

W przypadku konstruowania hal i obiektów przemysłowych Spółka pełni rolę generalnego wykonawcy. 
Zamówienia na tego rodzaju obiekty spływają do Emitenta z całej Polski, dzięki pozycjonowanej stronie 
internetowej, portalom aukcyjnym oraz folderom reklamowym. 

Klientami końcowymi tego rodzaju produktów są klienci korporacyjni, należący często do branż związanych ze 
środowiskiem naturalnym i naturą, np. ogrodnictwo i ekologia. 

Klienci korporacyjni korzystają również z oferty Spółki, która obejmuje budowę hal magazynowych i 
przemysłowych.  

4.12.4.3. Zamówienia publiczne 

W przypadku takich realizacji jak magazyny soli lub renowacje zabytków, Spółka najczęściej staje się 
podwykonawcą dużych spółek budowlanych, które wygrywają przetargi organizowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Generalni wykonawcy rozdzielają obowiązki pomiędzy podwykonawców i zlecają 
wykonanie zadań Fabryce Konstrukcji Drewnianych. W wyniku coraz większej liczby zamówień i dobrych 
referencji, Spółka staje się coraz popularniejsza wśród dużych spółek budowlanych, które realizując zadania 
budowlane korzystają ze spółek specjalistycznych jako podwykonawców. 

Oprócz pozytywnych referencji, głównym źródłem informacji o Emitencie jest strona internetowa. Spółka 
również zdobywa zlecenia budowlane uczestnicząc w przetargach. 

4.12.5. Geograficzna struktura sprzedaży 

Spółka wszystkie przychody ze sprzedaży w latach 2009-2011 r. wygenerowała na rynku krajowym. Największe 
przychody Emitent zrealizował w powiecie nowotomyskim, gdzie oferował wymianę więźb i pokryć dachowych 
dla klientów indywidualnych oraz wykonywał renowację pałacu Wąsowo.  

W I kw. 2012 r. Emitent rozpoczął ekspansję zagraniczną, czego owocem było wybudowanie w tym okresie 
basenu dla klienta z Niemiec. Spółka zamierza dalej rozszerzać swoją działalność na kraje niemieckojęzyczne 
oraz Europy Wschodniej, skąd spływają liczne zapytania ofertowe na wykonanie konstrukcji drewnianych. 
Przewagą konkurencyjną Emitenta na rynkach Europy Zachodniej są atrakcyjniejsze ceny konstrukcji, przy 
zachowaniu najwyższej jakości niemieckich wykonawców. Do krajów niemieckojęzycznych Fabryka Konstrukcji 
Drewnianych zamierza wytwarzać obiekty związane ze sportem i rekreacją. Z kolei drugi kierunek ekspansji na 
rynki krajów Europy Wschodniej, w tym Ukrainę i Rosję, obejmować będzie budowle dla klientów 
instytucjonalnych, związane z budową dróg. W wyniku rozwoju infrastruktury w tych krajach, popyt na budowle 
inżynierii lądowej (w tym magazyny soli) dynamicznie rośnie. Emitent zachęca klientów z krajów Europy 
Wschodniej wysoką jakością oferowanych usług, połączoną z porównywalnymi cenami na wykonawstwo jak 
lokalni konkurenci z Europy Wschodniej. 

4.12.6. Wpływ wahań kursu walutowego na przychody Spółki 

Spółka zaopatruje się w surowiec potrzebny do wznoszenia konstrukcji drewnianych głównie za granicą – 
niemal 85% drewna pochodzi od partnerów Emitenta z Austrii i Niemiec. Rozliczenia Emitenta z dostawcami 
odbywają się EUR.  

Ponadto od I kw. 2012r. Spółka rozpoczęła realizacje zamówień płynących z Niemiec. Jednakże dotychczasowy 
niewielki udział przychodów w EUR nie wpływa w sposób istotny na osiągane przez Emitenta przychody. 

Zakład produkcyjny i park maszynowy 
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Spółka posiada 2 hale produkcyjne o powierzchni po 400 m
2 

każda, które zostały oddane do użytkowania w 
grudniu 2010 r.  

Posiadanie nowoczesnych maszyn i urządzeń wpływa korzystnie na termin realizacji zamówień oraz zmniejsza 
koszty zatrudnienia pracowników. Dodatkowo podczas użytkowania nowoczesnych maszyn, następuje 
efektywniejsze zużycie surowca, zmniejszając odpad i koszty jego wywozu. Nowoczesny park maszynowy jest 
również istotnym argumentem w rozmowach z klientami w zakresie wiarygodności terminów realizacji 
zamówień. Wysokie zaawansowanie technologiczne przekłada się na osiągane przez Spółkę zyski.  

W Polsce jedynie kilka spółek posiada nowoczesny park maszynowy do obróbki drewna. Fabryka Konstrukcji 
Drewnianych zakupiła w 2010 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w pełni 
automatyczną maszynę ciesielską Hundegger K2i-1250 – nowoczesną linię produkcyjną do wytwarzania 
elementów z drewna o wartości ponad 1,3 mln PLN. W zależności od realizowanego projektu, wielkość odpadu 
podczas tradycyjnej obróbki wynosi ok. 25-30%, a w przypadku produkcji Spółki kształtuje się na poziomie 
zaledwie 5-10%, co przekłada się na oszczędność rzędu 20-33%. Uzyskane podczas procesu produkcji odpady są 
przeznaczane w całości do ogrzewania budynków Spółki. Rysunek 7 obrazuje maszynę ciesielską Hundegger 
K2i-1250. 

Rysunek 7. Maszyna ciesielska Hundegger K2i-1250 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie strony internetowej Hundegger Maschinenbau GmbH 

Zgodnie z danymi Emitenta, maszyna jest ok. 5 krotnie szybsza w stosunku do pracy ręcznej i ok. 3 krotnie 
wydajniejsza od innych maszyn do obróbki drewna starszego typu. Do wykonania identycznej pracy w tym 
samym czasie metodami ręcznymi konieczne byłoby zatrudnienie 4 krotnie większej liczby wykwalifikowanych 
pracowników, przy nieporównanie gorszej dokładności obróbki. Przy obecnie posiadanym parku maszynowym, 
Spółka posiada możliwości produkcyjne zdolne do obróbki około 5 tys. m

3
 drewna konstrukcyjnego rocznie. 

Projekty konstrukcji wykonywane są za pomocą specjalistycznego programu komputerowego, przeznaczonego 
do projektowania elementów drewnianych oraz zarządzania maszyną ciesielską. Nowoczesne oprogramowanie 
składa się z modułów pozwalających na wytworzenie możliwie zoptymalizowanej pod względem wytrzymałości 
i oszczędności surowca konstrukcji, eliminując podstawowe błędy ludzkie przy projektowaniu. Aplikacja 
pozwala na projektowanie bryły budynku, dachu oraz elementów łączeniowych. Automatycznie do tworzonego 
projektu generowany jest model 3D, dzięki któremu można na bieżąco śledzić zachodzące zmiany. Program 
generuje również rysunek techniczny, który można dowolnie edytować, co znacznie przyspiesza proces 
projektowania. Zintegrowanie aplikacji z maszyną pozwala na jej bezproblemowe programowanie. 

Obecne wykorzystanie mocy produkcyjnych dostępnego parku maszynowego wynosi ok. 35%. W celu lepszego 
jego wykorzystania, Spółka wynajmuje maszynę innym spółkom. Konieczność realizacji dodatkowych inwestycji 
wynika z planowanego poszerzenia oferty produktowej, wymagającej stworzenia nowej linii produkcyjnej dla 
potrzeb wytwarzania jeszcze większych konstrukcji, w tym obiektów widowiskowo-sportowych oraz galerii 
handlowych. 

Środki pozyskane w ramach subskrypcji prywatnej przeznaczone zostaną m.in. na budowę nowej hali 
produkcyjnej oraz na zakup nowej linii do produkcji wielkowymiarowych elementów łukowych z drewna 
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klejonego. Po zakupie maszyn i budowie nowej hali, możliwości produkcyjne elementów konstrukcyjnych Spółki 
będą ograniczone jedynie wymiarami pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowego. Maksymalne parametry 
produktów gotowych to elementy o długości 40 m, wysokości 2,2 m i strzałce ugięcia

6
 8 m. Takie możliwości 

produkcyjne posiada zaledwie kilka spółek w Europie. 

Zgodnie z danymi Emitenta, produkcja elementów łukowych jest niszą na polskim rynku. Zwiększenie sprzedaży 
poprzez klejenie we własnym zakresie dużych elementów spowoduje większe obłożenie na dotychczas 
posiadanym centrum obróbczym. 

4.12.7. Sezonowość 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych funkcjonuje w sektorze budowlanym, gdzie z reguły większość prac 
prowadzonych jest na otwartej powierzchni. Możliwości realizacji kolejnych etapów montażowych 
uwarunkowane są warunkami pogodowymi, w tym przede wszystkim temperaturą. Przed okresem zimowym 
powinny zostać zakończone wszystkie prace budowlane związane z konstrukcją budynku, w tym montaż 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz położenie pokrycia dachu. Po uzyskaniu stanu surowego zamkniętego 
wykonywane są prace dodatkowe. Obejmują one realizacje, które mogą być przeprowadzane w 
niesprzyjających warunkach atmosferycznych wewnątrz budynku, m.in. malowanie wnętrza, montaż ocieplenia 
stropodachu i ścian, montaż paneli ściennych i wyrównywanie ścian. Dzięki szerokiej gamie oferowanych usług 
dodatkowych, Emitent minimalizuje przestój związany z sezonowością branży budowlanej oraz wykorzystuje 
zatrudnione zasoby ludzkie. 

Najintensywniejszym okresem roku jest czwarty kwartał, w którym kończone są etapy wymagające 
odpowiednio wysokiej temperatury na zewnątrz. W 2011 r. w IV kw. Spółka wygenerowała blisko połowę 
całorocznych przychodów ze sprzedaży. Najmniejsza część przychodów ze sprzedaży przypada na pierwszy 
kwartał, kiedy temperatury są najniższe – w I kw. 2011 r. przychody ze sprzedaży Emitenta stanowiły poniżej 
10% rocznej sprzedaży. 

Wykres 3. Sezonowość przychodów ze sprzedaży w ujęciu kwartalnym za 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

Spółka minimalizuje wpływ sezonowości na przychody ze sprzedaży poprzez odpowiednie planowanie cykli 
produkcyjnych: w okresach o wyższych temperaturach prowadzone są prace związane ze stawianiem 
konstrukcji, a w okresie zimowym realizowane są prace dodatkowe i wewnętrzne, których jakość nie ma 
bezpośredniego związku z temperaturą panującą na zewnątrz. 

                                                                 
6 Strzałka ugięcia - maksymalne ugięcie linii szkieletowej od cięciwy profilu. 
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4.12.8. Partnerzy7 

Do współpracujących z Fabryką Konstrukcji Drewnianych spółek należą podmioty pozyskujące i obrabiające ten 
surowiec na terenie Austrii i Niemiec oraz polscy dostawcy drewna. Partnerem Emitenta są również krajowi 
dystrybutorzy materiałów budowlanych oraz spółka świadcząca usługi transportowe. 

4.12.8.1. Dostawcy zagraniczni 

Partnerami FKD są 3 spółki zagraniczne, zajmujące się produkcją dwóch rodzajów drewna: KVH i BSH. 
Niemiecka grupa ante-holz GmbH & Co. KG działa na rynku od 1927 r. i zatrudnia obecnie 850 osób. Grupa 
produkuje drewno przeznaczone do konstruowania obiektów w dwóch zakładach w Niemczech. Dodatkowo 
grupa zajmuje się wytwarzaniem w Niemczech i w Polsce nowoczesnych konstrukcji drewnianych, cieszących 
się dużym zainteresowaniem na całym świecie. Ante-holz uzyskała certyfikat Tartak roku 2002 przyznawany 
przez austriacki magazyn branżowy – Holzkurier oraz Eurobaustoff 2007. 

Kolejnym dostawcą surowca jest austriacka spółka Theurl Holzindustrie GmbH. Spółka została założona w 1932 
r. Theurl Holz jest certyfikowanym producentem drewnianych kłód, tarcicy, drewna klejonego, produktów 
tartacznych i drewna profilowanego. Emitent planuje podpisać z tym podmiotem umowę na zakup i 
dystrybucję drewna typu BSH na zasadzie wyłączności w Polsce, rozpoczynając tym samym działalność w nowej 
linii biznesowej. 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych importuje drewno również od grupy Hasslacher Holding GmbH. Ta austriacka 
spółka prowadzi działalność związaną z obróbką drewna od 1901 r. W zakładach Hasslacher zlokalizowanych w 
Austrii, Słowenii i Rosji wytwarzana jest tarcica, drewno heblowane, drewno klejone warstwowo, sklejka i 
granulat drewniany oraz produkowane są konstrukcje drewniane. Grupa zatrudnia 900 pracowników. 

4.12.8.2. Dostawcy krajowi 

Krajowymi dostawcami drewna są 2 tartaki wytwarzające drewno konstrukcyjne zlokalizowane w powiecie 
nowotomyskim, co zmniejsza koszty transportu surowca do hali produkcyjnej. Surowiec pochodzący od 
krajowych producentów wykorzystywany jest najczęściej do produkcji więźb dachowych. 

Spółka współpracuje również z dwoma dostawcami artykułów przemysłowych, w tym materiałów budowlanych 
i instalacyjnych. Podmioty partnerskie zlokalizowane są w powiecie nowotomyskim. 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych korzysta również z usług transportowych spółki G.B. Frąckowiak sp. j., która 
specjalizuje się w świadczeniu usług transportowych na terenie Polski i Europy Zachodniej. 

4.12.9. Referencje8 

Mimo relatywnie krótkiej historii, Emitent nawiązał współpracę z liczącymi się na rynku spółkami budowlanymi.  

Budimex S.A. – jedna z największych spółek budowlanych w Polsce. Budimex prowadzi działalność z zakresu 
budownictwa drogowego, ogólnego i ekologicznego, od 1995 r. notowany jest na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Spółka zatrudnia ponad 3 tys. osób, a jej roczne przychody przekraczają 3 mld 
PLN. Większościowym udziałowcem Budimexu jest hiszpańska grupa kapitałowa Ferrovial. Na zlecenie tego 
przedsiębiorstwa Emitent wybudował magazyn soli w ramach budowy odcinka drogi S3.  

 Dragados S.A. – podmiot działający w ramach hiszpańskiej grupy ACS. Grupa generująca 15,4 mld EUR 
przychodów ze sprzedaży zatrudnia 141,4 tys. pracowników. Działalność Dragados obejmuje roboty budowlane 
związane z budową dróg i autostrad. Fabryka Konstrukcji Drewnianych jest podwykonawcą robót związanych z 
budową obwodu utrzymania dróg przy autostradzie A4. 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jandach wielokrotnie zlecało Emitentowi wykonanie robót budowlanych 
związanych z konstruowaniem więźb dachowych. Jandach prowadzi działalność operacyjną od 1987 r. Spółka 
zajmuje się kompleksową obsługą budowlaną. Jandach prowadzi prace budowlane na gruncie klientów, 

                                                                 

7
 Dane Emitenta 

8
 Dane Emitenta 
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prowadzi deweloperską sprzedaż domów oraz zajmuje się dekarstwem. W 1999 r. Braas Polska uhonorowała 
przedsiębiorstwo wyróżnieniem Najlepszej Firmy Dekarskiej Roku.  

Emitent współpracuje również ze Spółka Anrest Sp. z o.o., będącą właścicielem Pałacu Wąsowo. Fabryka 
Konstrukcji Drewnianych była odpowiedzialna za odbudowanie Pałacu, który został w 80% zniszczony przez 
pożar w lutym 2011 r. 

4.12.10. Źródła przewagi konkurencyjnej 

Do najważniejszych źródeł przewag konkurencyjnych Emitenta należy zaliczyć: 

 Nowoczesne zaplecze technologiczne. Fabryka Konstrukcji Drewnianych posiada nowoczesną 
maszynę ciesielską marki Hundegger K2i-1250 o wartości ponad 1,3 mln PLN. W porównaniu do pracy 
ręcznej jest ona ok. 5-krotnie szybsza i ok. 3-krotnie wydajniejsza od innych urządzeń do obróbki 
drewna starszego typu. Dodatkowo maszyna pozwala na efektywniejsze wykorzystanie surowca, 
zmniejszając ilość odpadu. Oprócz urządzenia produkcyjnego, Emitent dysponuje również 
odpowiednim oprogramowaniem, które pozwala na dodatkową oszczędność czasu oraz kosztów 
produkcji. 

 Wykwalifikowana siła robocza. Spółka zatrudnia 20 osób, stanowiących wykwalifikowany 
personel z wieloletnim doświadczeniem w branży. Odpowiednie kwalifikacje pracowników 
Emitenta, pozwoliły Spółce stworzyć własne ekipy montażowe, co umożliwia Spółce 
elastyczną realizację kilku różnych projektów budowlanych jednocześnie. 

 Krótki czas realizacji zamówień. Emitenta cechują terminowość połączona z krótkimi czasami 
realizacji zamówień. Dzięki wykwalifikowanej sile roboczej oraz odpowiednim maszynom 
produkcyjnym, Spółka jest w stanie wykonać tą samą pracę w 4-krotnie krótszym czasie niż 
mniejsi wykonawcy konkurencyjni.9  

 Szeroki zakres usług. Dzięki posiadaniu na posiadanie nowatorskiej maszyny do obróbki 
drewna, rozbudowanej bazy transportowej oraz własnych ekip montażowych, Emitent jest w 
stanie zaoferować szerszy zakres oraz lepszej jakości usługi przy cenach oferowanych przez 
lokalną konkurencję. 

 Dywersyfikacja odbiorców. Nabywcami produktów i usług Fabryki Konstrukcji Drewnianych 
są klienci zarówno w kanale B2B, jak i B2C, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie mocy 
produkcyjnych i zaangażowania pracowników w zależności od bieżących zleceń. 

 Dywersyfikacja dostawców. Emitent posiada zagranicznych oraz krajowych partnerów 
biznesowych, będących dostawcami surowców służących do wznoszenia konstrukcji 
drewnianych. Posiadanie zróżnicowanych dostawców pozwala Spółce nabywać drewno o 
różnych parametrach, umożliwiając tym samym lepsze dopasowywanie oferty do potrzeb 
klientów. 

 Wysoka wytrzymałość konstrukcji drewnianych realizowanych prze Spółkę. Ze względu na 
zaawansowaną technicznie obróbkę drewna, konstrukcje drewniane wytwarzane przez 
Spółkę cechują się wyższą ogniotrwałością i lepszą wytrzymałością na czynniki zewnętrzne niż 
podobne konstrukcje ze stali.  

 Wzrastająca popularność konstrukcji drewnianych. Dzięki zwiększającej się świadomości 
odbiorców dotyczących wytrzymałości konstrukcji drewnianych, ich atrakcyjnej cenie oraz 
rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, na wzór krajów niemieckojęzycznych w 
Polsce rośnie popularność drewnianych budowli. Konstrukcje drewniane stanowią niszę, 
którą może wypełnić Emitent. 

                                                                 

9 Wyliczenie Zarządu wykonane poprzez porównanie czasu pracy na maszynach Emitenta a czasem pracy przy obróbce ręcznej 
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 Własna baza transportowa. Spółka posiada własny transport samozaładowczy z dźwigiem 
oraz ładowarkę teleskopową z 16 metrowym wysięgiem. Zestaw pojazdów posiadanych przez 
Fabrykę Konstrukcji Drewnianych umożliwia montaż konstrukcji bez udziału podmiotów 
zewnętrznych, dzięki czemu Spółka jest niezależna od wynajmu sprzętu na budowach oraz od 
transportu zewnętrznego. 

4.13. Charakterystyka rynku, na którym działa Emitent 

4.13.1. Zarys sytuacji makroekonomicznej w Polsce 

Według danych GUS, tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto Polski w ujęciu realnym wyniosło w 2011 r. 
4,3%.

10
 

Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2011 r. był popyt krajowy, którego wzrost, zgodnie z 
szacunkami GUS, wyniósł 3,8% w porównaniu do roku poprzedniego.

11
 Wysokie tempo wzrostu popytu było w 

całym 2011 r. efektem przyrostu inwestycji i spożycia. Wskutek narastającego kryzysu zadłużeniowego w 
krajach strefy euro oraz utrzymania się wysokich cen surowców energetycznych na światowych rynkach, 
przewidywana dynamika PKB Polski obniży się do 2,9% w 2012 r. zgodnie z szacunkami NBP

12
. Nieco niższe są 

szacunki Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, który przewiduje, iż dynamika wzrostu PKB w 2012 r. 
wyniesie 2,4%

13
 

Spośród składowych popytu krajowego, w 2011 r. najszybciej wzrastało tempo wzrostu nakładów brutto na 
środki trwałe, które wyniosło 8,7% r/r.  

W ujęciu sektorowym, najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki w 2011 r. było budownictwo, którego 
tempo wzrostu wartości sprzedanej według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, wyniosło 11,8%. 
Wysokie tempo wzrostu jest wynikiem inwestycji infrastrukturalnych przed Mistrzostwami Europy w Piłce 
Nożnej EURO 2012.  

W 2011 r. dynamika importu była niższa niż dynamika eksportu. Roczne tempo wzrostu importu wyniosło 5,8%, 
a eksportu 7,5%. Poprawa ujemnego salda w wymianie handlowej wynikała z poprawy konkurencyjności 
polskich dóbr i usług na rynkach unijnych. Szybszemu tempu wzrostu eksportu w porównaniu z tempem 
wzrostu importu sprzyjała deprecjacja kursu złotego względem euro obserwowana w całym 2011 r.

14
 

Wstępny szacunek PKB W trzecim kwartale 2012 r., zgodnie z danymi GUS było niższe niż odnotowane w III kw. 
2011 r. i wyniosło 1,9%. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w III kw. 2012 r. był popyt zagraniczny. 
Szacowane przez GUS tempo wzrostu eksportu netto wyniósł 2,1%. Na spowolnienie tempa wzrostu PKB 
wpłynęło, podobnie jak kwartał wcześniej, osłabienie dynamiki spożycia ogółem oraz spadek akumulacji. 
Wpływ popytu krajowego na PKB w III kw. 2012 r. wyniósł -0,7%, w tym dodatni wpływ spożycia ogółem 
wyniósł 0,1%. Negatywny wpływ zmiany akumulacji na tempo wzrostu PKB wyniosło -0,8%

15
. Najszybciej 

rozwijającym się sektorem w polskiej gospodarce w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. był sektor usług. 
Znacznemu pogorszeniu uległa natomiast sytuacja w sektorze budownictwa, które zgodnie z szacunkami IBnGR 
w III kw. 2012 r. wyniosło -4,1%. 

Tabela 3. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski w latach 2010 – 2011 wraz z prognozą na lata 2012 
– 2013 

Wskaźnik 2010 2011 2012P 2013P 

Wzrost PKB. % r/r 3,9 4,3 2,9 2,1 

                                                                 
10 Produkt krajowy brutto w 2011 r. -, GUS 
11 Jak wyżej 
12 Raport o inflacji NBP, lipiec 2012 r. 
13

 Stan i prognoza koniunktury gospodarczej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, październik 2012 r. 
14 Kwartalne prognozy makroekonomiczne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, luty 2012 r. 
15 Wstępny szacunek PKB w III kw. 2012 r., GUS, listopad 2012 
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Popyt krajowy, % r/r 4,6 3,6 2,3 1,2 

Stopa bezrobocia wg BAEL, % 9,5 9,6 9,8 10,0 

Płace brutto, % r/r 4,0 5,2 5,1 4,8 

CPI, % r/r 2,6 4,3 3,9 2,7 
Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie Raport o inflacji, NBP, lipiec 2012 r. 

Zgodnie z raportem NBP, wskaźnik inflacji CPI w 2011 r. wyniósł 4,3%,
16

. Głównym czynnikiem wzrostu inflacji w 
2011 r. był przede wszystkim wzrost rocznej dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (o 13,7%), 
nośników energii wykorzystywanych w użytkowaniu mieszkań (o 7,4%) oraz żywności (o 5,6%). Wzrost ten 
związany był w znacznym stopniu z podwyżką stawek VAT w styczniu 2011 r. oraz deprecjacją złotego w II 
połowie 2011 r.

17,18
 W I półroczu 2012 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych uległ obniżeniu. 

Obniżenie się inflacji było wynikiem spadku dynamiki wszystkich głównych kategorii cen towarów i usług, który 
w największym stopniu dotyczył cen żywności. Czynnikiem ograniczającym inflację była m.in. występująca w I 
kw. 2012 r. aprecjacja kursu złotego. Na spadek inflacji oddziaływało również wygaśnięcie wpływu podwyżki 
stawek VAT w 2011 r.

19
 W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 r. wskaźnik inflacji CPI wyniósł 4,1% w 

porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.
20

 Zgodnie z prognozą Instytutu Badań nad Gospodarką 
Rynkową inflacja CPI utrzyma się na poziomie 3,9% w 2012 r.

21
 

Stopa bezrobocia liczona według BAEL
22

 w III kwartale 2012 r. wyniosła 9,3%.
23

 W pierwszych dziewięciu 
miesiącach 2012 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,3% w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego.

24
 Według prognozy NBP, stopa bezrobocia na koniec 2012 r. ma 

osiągnąć poziom 9,8%.
.25

 

Stopy procentowe zostały obniżone przez Radę Polityki Pieniężnej w IV kw. 2012 r. o 25 punktów bazowych, 
ostatnia zmiana miała miejsce podczas posiedzenia RPP w grudniu 2012 r. – aktualnie stopa referencyjna 
wynosi 4,25%.

26
  

4.13.2. Sytuacja na rynku budowlanym w Polsce 

4.13.2.1. Produkcja budowlano-montażowa 

Emitent prowadzi działalność na rynku konstrukcji i pokryć dachowych wykonanych z drewna, którego wzrost 
uzależniony jest częściowo od dynamiki produkcji budowlano-montażowej

27
. Wykres 4 obrazuje kształtowanie 

się dynamiki tego wskaźnika r/r w okresie sierpień 2009 r. – sierpień 2012 r. 

                                                                 

16 Raport o inflacji, NBP, lipiec 2012 r. 
17 Raport o inflacji, NBP, lipiec 2011 r. 
18 Raport o inflacji, NBP, marzec 2012 r. 
19 Raport o inflacji, NBP, lipiec 2012 r. 
20 Kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1995-2012, GUS 
21 Kwartalne prognozy makroekonomiczne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, luty 2012 r. 
22 Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 
23 „GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL.”, GUS, październik 2012 r. 
24 GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2012 r. 
25 Raport o inflacji, NBP, lipiec 2012 r. 
26 Strona internetowa NBP, stan na grudzień 2012 r. 
27 Obejmuje ona roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, realizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane 
zatrudniającej co najmniej 9 osób 
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Wykres 4. Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r, w okresie sierpień 2009 r. – sierpień 2012 r., proc. 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie „Produkcja budowlano-montażowa r/r (Polska)”, 
http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/macro/profil.html?id=67, listopad 2012 r. 

Średnia miesięczna dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r kształtuje się na poziomie 12% od stycznia 
do sierpnia 2012 r.

28
 Historyczne wahania wartości produkcji wynikają częściowo z sezonowości. Z uwagi na 

pozytywną korelację PKB z tym wskaźnikiem, wzrost PKB powinien pozytywnie wpływać na wzrost produkcji 
budowlano-montażowej w przyszłych latach. 

Na wartość produkcji budowlano-montażowej składają się 3 działy budownictwa: 

 Roboty budowlane specjalistyczne, 
 Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 
 Budowa budynków. 

Emitent prowadzi działalność operacyjną w dwóch z trzech wyżej wymienionych działach. W obszarze 
specjalistycznych robót budowlanych Fabryka Konstrukcji Drewnianych zajmuje się obecnie wytwarzaniem i 
montażem więźb i pokryć dachowych, natomiast w obszarze budowy budynków Emitent wykonuje hale i 
obiekty przemysłowe. Od 2013 roku, po wybudowaniu nowej linii technologicznej w ofercie dostępne będą 
również obiekty widowiskowo sportowe. Wykres 5 ilustruje strukturę produkcji budowlano-montażowej 
według działów. 

Wykres 5. Struktura produkcji budowlano-montażowej według działów, proc. 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2009”, GUS, styczeń 2010 r. 
oraz „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2011”, GUS, styczeń 2012 r. 

                                                                 
28 „Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu”, GUS, wrzesień 2012 r. 
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W najbliższej przyszłości Spółka zamierza skoncentrować swoją działalność na budowie budynków, która miała 
w 2011 r. ponad 38% udziałów w produkcji budowlano-montażowej.  

Udział w strukturze produkcji budowlano-montażowej budynków niemieszkalnych osiągnął w 2011 r. 27,5%, co 
oznacza niemal niezmienny udział w strukturze o 0,4 p.p. w stosunku do roku poprzedniego. Wykres 6 obrazuje 
strukturę produkcji budowlano-montażowej według obiektów budowlanych. 

Wykres 6. Struktura produkcji budowlano-montażowej według obiektów budowlanych, proc. 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2009”, GUS, styczeń 2010 r. 
oraz „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2011”, GUS, styczeń 2012 r. 

4.13.2.2. Koniunktura i perspektywy rynku budowlanego w Polsce 

Według Fundacji Wszechnicy Budowlanej – spółki szkoleniowo-doradczej, wartość rynku robót budowlanych 
wzrosła w 2011 r. do poziomu ok. 190 mld PLN, co przekłada się na wzrost o 11,7% w porównaniu do roku 
poprzedniego.

29
 

Zgodnie z raportem „Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2012 – Prognozy rozwoju na lata 2013-2014” 
opublikowanego przez PMR Publications, budownictwo inżynieryjne w Polsce notowało nieprzerwane wzrosty 
od 2006 r. W 2011 r. segment ten wzrósł o ok. 16% w porównaniu do roku poprzedniego i sięgnął 58 mld PLN.

30
 

Według prognoz PMR, budownictwo inżynieryjne w dalszym ciągu będzie odgrywało kluczową rolę w całym 
sektorze budowlanym. Szybki rozwój tego segmentu będzie spowodowany rozpoczęciem realizacji dużej liczby 
projektów infrastrukturalnych.

31
  

Zgodnie z raportem „Budownictwo w roku 2011 - szanse, zagrożenia i oczekiwania„ Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, rynek inwestycji w spółkach budowlanych uległ ożywieniu w 2011 r. Według 
wstępnych danych za trzy kwartały 2011 r., inwestycje sektora przedsiębiorstw wzrosły o 12% w porównaniu do 
roku poprzedniego. Stabilizację na rynku inwestycyjnym osiągnięto dzięki jednostkom samorządowym i 
środkom unijnym na infrastrukturę.

32
 Wykres 7 obrazuje dynamikę inwestycji w spółkach budowlanych w 

latach 2007-2011. 

                                                                 
29 „Rynek budowlany powinien wzrosnąć w 2012 r.”, ISB, Fundacja Wszechnicy Budowlanej, styczeń 2012 r. 
30 „Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2012 - Prognozy rozwoju na lata 2013-2014”, PMR, maj 2012 r. 
31 „Budownictwo inżynieryjne napędza sektor budowlany”, eGospodarka, Aleksandra Baranowska-Skimina, 
http://www.egospodarka.pl/66076,Budownictwo-inzynieryjne-napedza-sektor-budowlany,1,39,1.html, maj 2011 r. 
32 „Budownictwo w roku 2011 - szanse, zagrożenia i oczekiwania", Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, prof. Zofia 
Bolkowska, grudzień 2011 r. 
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Wykres 7. Dynamika inwestycji w spółkach budowlanych* w latach 2007-2011, proc. 

 

*Przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 49 osób. 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie „Budownictwo w roku 2011 - szanse, zagrożenia i oczekiwania", Wyższa Szkoła 
Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, prof. Zofia Bolkowska, grudzień 2011 r. 

4.13.2.3. Rynek drewna w Polsce 

Podstawowym materiałem budulcowym obiektów tworzonych przez Emitenta jest drewno konstrukcyjne. Jego 
ceny zależą bezpośrednio od cen drewna, jakie pozyskiwane jest z Lasów Państwowych. Oprócz wykorzystania 
tego surowca w budownictwie, drewno jest powszechnie używane jako opał, służąc ogrzewaniu budynków. 

Od jego ceny zależą koszty budowy oraz oferta cenowa, jaką Spółka może zaoferować swoim odbiorcom. 
Wykres 8 obrazuje ceny drewna na przestrzeni lat 1998-2012. 

Wykres 8. Średnia cena surowca drzewnego* sprzedanego w latach 1998-2012, PLN/m
3
 

 

*Obliczana jest na podstawie średniej ceny 1 m3 drewna uzyskanej przez nadleśnictwa. Informacje o cenach drewna pochodzą z 
miesięcznego badania cen producentów wyrobów za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, którym objęto około 
300 nadleśnictw. Na podstawie danych o wartości i cenie poszczególnych reprezentantów ustalana jest ilość ich sprzedaży w badanym 
miesiącu, a następnie obliczana jest, jako średnia ważona reprezentantów, przeciętna cena sprzedaży drewna w badanym miesiącu.33 

                                                                 
33 „Średnia cena sprzedaży drewna”, GUS, stan na 2 kwietnia 2012 r., http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2884_PLK_HTML.htm  
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Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie „Średnia cena sprzedaży drewna w 2012 r.”, GUS, październik 2012 r. 

Średnie ceny są wypadkową sprzedaży wszystkich gatunków i grup sortymentowych surowca drzewnego w 
Polsce w badanych latach. Średnioroczny wzrost cen drewna liczony metodą CAGR w latach 1998-2012 wyniósł 
zaledwie niecałe 2,7%. Ceny drewna na przestrzeni dekady cechowały się dużą fluktuacją. 

Fabryka Konstrukcji Drewnianych wykorzystuje do budowy obiektów drewno konstrukcyjne, które dzięki 
obróbce jest odporne na czynniki zewnętrzne oraz posiada właściwości fizyczne nadające budowlom 
odpowiednią nośność. Ceny drewna konstrukcyjnego, jakie Fabryka Konstrukcji Drewnianych używała do 
budowy obiektów, wzrosły w stosunku do 2010 r. o 2,7% w przypadku dostawców zagranicznych i o 9,3% w 
przypadku dostawców krajowych.

34
 

4.13.2.4. Rynek pokryć dachowych 

Jedną z linii biznesowych Fabryki Konstrukcji Drewnianych jest wytwarzanie więźb i pokryć dachowych. Zgodnie 
z prognozą PMR, po spadkowych latach 2009-2010, rynek pokryć dachowych zacznie się rozwijać w latach 
2011-2013 w średnim tempie ok. 8% rocznie. Na początku 2011 roku rynek pokryć dachowych wart był około 
2,3 mld PLN i obejmował 25 mln m².

35
 

Wzrost rynku pokryć dachowych w Polsce wynika m.in. z wprowadzenia zakazu obrotu płytami azbestowymi  
począwszy od 1999 r. oraz uruchomienia Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu (POKzA) przewidzianego do 
realizacji w latach 2009-2032. Szkodliwy dla zdrowia azbest stosowano w Polsce na masową skalę w latach 70. 
XX wieku. Z szacunkowych ocen rządu wynika, że w Polsce na dachach i fasadach budynków znajduje się 
obecnie ok. 1,35 mld m

2
 płyt azbestowo-cementowych, co przekłada się na blisko 15 mln ton azbestu.

36
 

Ministerstwo Gospodarki szacuje całkowity koszt realizacji Programu w latach 2009-2032 na ponad 40 mld PLN. 
Większość działań Ministerstwa ukierunkowanych jest na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, w 
formie pośredniej i bezpośredniej. Realizacja programu na tak dużą skalę może wpłynąć na wzrost popytu na 
nowe pokrycia dachowe, skutkiem czego jest również wzrost zainteresowania produktami Emitenta.

37
 

4.13.2.5. Rynek budownictwa przemysłowego 

Część kategorii produktowych dostępnych w ofercie Emitenta (np. hale magazynowe i przemysłowe) należy do 
budownictwa przemysłowego. Zgodnie z raportem PMR, rynek budownictwa przemysłowego w Polsce będzie 
w stanie zastąpić segment budownictwa infrastrukturalnego jako główny czynnik wzrostowy branży 
budowlanej po 2014 r. W 2010 r. wartość produkcji budowlanej z tytułu budownictwa przemysłowego wyniosła 
15,3 mld PLN, z czego 42% stanowiły budynki przemysłowe i magazynowe.

38
 Wykres 9 przedstawia strukturę 

rynku budownictwa przemysłowego w Polsce według głównych grup obiektów budowlanych w 2010 r. 

                                                                 
34 Opracowanie na podstawie danych Emitenta 
35 „Rynek pokryć dachowych w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013”, PMR, styczeń 2011 r. 
36 Stan na rok 2008 r. 
37 Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, Ministerstwo Gospodarki, 
październik 2009 r. 
38 „Budownictwo przemysłowe w Polsce 2011 – Prognozy rozwoju na lata 2011-2014”, PMR, listopad 2011 r. 



Dokument Informacyjny  Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

 

   

_  strona 70 z 127 

 

Wykres 9. Struktura rynku budownictwa przemysłowego w Polsce według głównych grup obiektów 
budowlanych w 2010 r., proc. 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie „Budownictwo przemysłowe w Polsce 2011 – Prognozy rozwoju na lata 2011-
2014”, PMR, listopad 2011 r. 

Według przewidywań PMR, wartość budownictwa przemysłowego w 2011 r. osiągnęła 17,4 mld PLN, co 
przekłada się na wzrost o niemal 14% w porównaniu do roku poprzedniego. Czynnikiem wzrostowym był m.in. 
przyrost wartości obiektów przemysłowo-magazynowych o ok. 10% w porównaniu z rokiem 2010. Zgodnie z 
przewidywaniami PMR, w latach 2012-2013 budownictwo przemysłowe utrzyma dodatnią dynamikę na 
poziomie kilkunastu procent, która powinna wyraźnie przybrać na sile w 2014 r. Do 2014 r. segment 
przemysłowy może osiągnąć wartość 27 mld PLN, co spowoduje zastąpienie sektora drogowego na pozycji 
głównego czynnika wzrostowego branży budowlanej. Wykres 10 ilustruje wartość produkcji budowlanej z 
tytułu budownictwa przemysłowego w 2010 r. wraz z szacunkiem na 2011 r. oraz prognozą na 2014 r. 

Wykres 10. Wartość produkcji budowlanej z tytułu budownictwa przemysłowego w 2010 r. wraz z szacunkiem 
na 2011 r. oraz prognozą na 2014 r., mld PLN 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie „Budownictwo przemysłowe w Polsce 2011 – Prognozy rozwoju na lata 2011-
2014”, PMR, listopad 2011 r. 

4.13.3. Podmioty konkurencyjne 

Konkurentów Emitenta można podzielić na podmioty lokalne oraz prowadzące działalność operacyjną na 
terenie całego kraju.  

Istniejące obecnie lokalne spółki produkujące konstrukcje drewniane nie posiadają w ofercie obiektów 
wielkogabarytowych i nie dysponują na tyle zaawansowanym technicznie parkiem maszynowym, by je 
wytwarzać – szersze informacje dotyczące podmiotów konkurencyjnych lokalne przedstawione zostały w pkt 
4.13.3.1 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

Natomiast przedstawione podmioty konkurencyjne prowadzą działalność na terenie całego kraju, specjalizując 
się m.in. w konstrukcjach wielkogabarytowych. Ze względu na wczesny etap działalności na rynkach krajów 
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niemieckojęzycznych i Europy Wschodniej, pominięto zagraniczne podmioty konkurencyjne. Szersze informacje 
dotyczące podmiotów konkurencyjnych lokalne przedstawione zostały w pkt 4.13.3.2 niniejszego Dokumentu 
Informacyjnego. Wśród opisywanych konkurentów nie znalazły się również spółki wytwarzające konstrukcje 
drewniane, których elementy są łączone płytkami kolczastymi, gdyż nie stanowią one konkurencji 
bezpośredniej Spółki. Segment ten cechują niskie bariery wejścia na rynek, w związku z czym charakteryzuje się 
on silnym rozdrobnieniem. Technologia, w której używane są płytki kolczaste, nie gwarantuje wykonania 
konstrukcji tak wysokiej jakości, jaką uzyskuje się przy zastosowaniu elementów jednolitych, wykonanych za 
pomocą drewna klejonego wzmacnianego włóknem. Spółka nie zamierza wchodzić w ten segment rynku ze 
względu na niższe marże uzyskiwane w procesie sprzedaży konstrukcji. 

4.13.3.1. Konkurencja lokalna 

 

Brzechwa sp. j. www.brzechwa.com.pl, Oborniki k. Poznania 

Spółka powstała w 1988 r., specjalizuje się w budowaniu domów zarówno w technologii murowanej, jak i 
drewnianej. Brzechwa posiada zaawansowaną technicznie maszynę ciesielską do produkcji różnorodnych 
konstrukcji drewnianych. Spółka zatrudnia 42 pracowników. 

Tabela 4. Wybrane dane finansowe Brzechwa sp. j., tys. PLN 

 2009 2010 

Przychody ze sprzedaży 3 746 4 665 

EBITDA 392 508 

Wynik netto 145 112 

Kapitał własny 2 089 2 315 

Źródło: Opracowanie własne Capital One Advisers na podstawie danych ISI 

 

ZetBeer sp. z o.o. www.zetbeer.pl, Orzeszkowo 

Spółka została założona w 1992 r. i oferuje usługi związane z wykonywaniem elementów drewnianych oraz 
więźb dachowych, a także domów i drzwi z drewna. Oprócz konstrukcji drewnianych, ZetBeer zajmuje się 
sprzedażą drewna toczonego i korowanego oraz tarcicy. Spółka zatrudnia ok. 100 osób. 

Tabela 5. Wybrane dane finansowe ZetBeer sp. z o.o., tys. PLN 

 2009 2010 2011 

Przychody ze sprzedaży 19 161 18 330 20 862 

EBITDA 1 132 1 340 2 054 

Wynik netto 323 510 994 

Kapitał własny 5 390 5 900 6 894 

Źródło: Opracowanie własne Capital One Advisers na podstawie danych ISI 

4.13.3.2. Konkurencja ogólnopolska
39

 

 

Konsbud Drewno Klejone www.konsbud.com, Szczecin 

                                                                 

39
 Opracowanie własne Capital One Advisers Sp. z o.o. na podstawie informacji oraz danych liczbowych pozyskanych na 

www.securities.com 

http://www.brzechwa.com.pl/
http://www.zetbeer.pl/
http://www.konsbud.com/
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Spółka prowadzi działalność na rynku konstrukcji drewnianych od 2002 roku. Konsbud jest dystrybutorem 
wyrobów Huttemann – jednego z największych producentów drewna klejonego na świecie. Spółka oferuje 
konstrukcje z zastosowaniem technologii drewna klejonego warstwowo. Konsbud dysponuje nowoczesnym 
parkiem maszynowym, który pozwala na wykonanie wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych. 
 
Andrewex sp. z o.o. www.andrewex.com.pl, Piętno k. Turku 

Spółka powstała w 1988 r. i prowadzi działalność operacyjną na rynku wyrobów wyposażenia ogrodów i wnętrz 
oraz wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych. Andrewex posiada nowoczesny oraz rozbudowany park 
maszynowy, posiadający możliwość wykonania jednolitych konstrukcji z drewna klejonego o rozpiętości do 40 
m. Andrewex posiada 3 zakłady produkcyjne, zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego i 
kujawsko-pomorskiego. Spółka zatrudnia ok. 850 pracowników. 

Tabela 6. Wybrane dane finansowe Andrewex sp. z o.o., tys. PLN 

 2009 2010 

Przychody ze sprzedaży 139 245 150 530 

EBITDA 17 349 14 204 

Wynik netto -1 458 815 

Kapitał własny 73 168 73 983 

Źródło: Opracowanie własne Capital One Advisers na podstawie danych ISI 

 

Kondrew sp. z o.o. www.kondrew.com.pl, Szczecin 

Spółka została założona w 1995 r. i zajmuje się projektowaniem, dostawą i montażem wielkogabarytowych 
konstrukcji z drewna klejonego i wykonywania pokryć dachowych. 

Tabela 7. Wybrane dane finansowe Kondrew sp. z o.o., tys. PLN 

 2009 2010 

Przychody ze sprzedaży 1 662 2 099 

EBITDA -125 111 

Wynik netto -223 101 

Kapitał własny 635 736 

Źródło: Opracowanie własne Capital One Advisers na podstawie danych ISI 

4.14. Strategia rozwoju Emitenta 

Podstawowym długoterminowym celem strategicznym Emitenta jest zdobycie pozycji lidera na polskim rynku 
konstrukcji drewnianych oraz rozpoczęcie ekspansji zagranicznej zmierzającej do uzyskania statusu liczącego się 
producenta w Europie. Poprzez uruchomienie nowej linii technologicznej, zdolnej do produkcji 
wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych, pozwalających na budowanie dużych obiektów 
widowiskowo-sportowych Spółka zajmie silną pozycję w niszy rynkowej, w której działa tylko kilka podmiotów 
w Europie. 

Emitent zamierza rozszerzyć swoją działalność na kraje niemieckojęzyczne, skąd spływają liczne zapytania 
ofertowe na wykonanie konstrukcji drewnianych (m.in. dot. obiektów sportowo-rekreacyjnych, czego owocem 
było wybudowanie w I kw. 2012 r. basenu dla klienta z Niemiec). Przewagą konkurencyjną Emitenta na tym 
rynku są atrakcyjniejsze ceny konstrukcji, przy zachowaniu najwyższej jakości niemieckich wykonawców. 

http://www.andrewex.com.pl/
http://www.kondrew.com.pl/
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Drugim kierunkiem ekspansji zagranicznej będą konstrukcje dla klientów instytucjonalnych realizowane głównie 
na terenie Ukrainy i Rosji. W wyniku rozwoju infrastruktury w tych krajach, popyt na budowle inżynierii lądowej 
(w tym magazyny soli) dynamicznie rośnie. Emitent zachęca klientów z krajów Europy Wschodniej wysoką 
jakością oferowanych usług, połączoną z porównywalnymi cenami na wykonawstwo jak lokalni konkurenci z 
Europy Wschodniej.  

W celu utrzymania i rozwoju swojej pozycji konkurencyjnej, Emitent będzie kontynuował zwiększanie sprzedaży 
produktów klientom instytucjonalnym, dla których realizowane projekty cechują się wyższymi marżami. 
Jednocześnie ze względu na stały popyt na więźby i pokrycia dachowe w województwie wielkopolskim, Emitent 
będzie utrzymywał w swoim portfolio asortyment przeznaczony dla klientów indywidualnych. Działalność ta ma 
istotny wpływ na ograniczenie działania konkurencji lokalnej. Obecność Emitenta w obszarze konstrukcji 
drewnianych dla budownictwa pozwala na dotarcie do grup klientów oczekujących wysokiej jakości połączonej 
z atrakcyjnymi cenami. 

Strategia Emitenta realizowana jest w celu dalszego zwiększenia skali prowadzonej działalności oraz 
maksymalizacji osiąganych wyników finansowych, co będzie miało przełożenie na wzrost wartości Spółki, a w 
konsekwencji odzwierciedlone będzie w wycenie wartości akcji znajdujących się w rękach Inwestorów. 

Emitent zamierza stać się kluczowym producentem wielkogabarytowych elementów drewnianych. Celem 
Emitenta jest zaspokajanie potrzeb rynku zarówno w kategorii dostarczania kompleksowych usług od projektu, 
przez wytwarzanie elementów po ich końcowy montaż w miejscu wskazanym przez klienta, lecz także jako 
dostawca półproduktów i kompletnych systemów konstrukcji drewnianych dla zewnętrznych podmiotów 
zajmujących się montażem i budową obiektów, w których wykorzystywane są elementy drewniane. 

4.14.1. Rozwój podstawowej linii biznesowej – produkcji i montażu więźb dachowych oraz 
hal i obiektów przemysłowych 

Emitent zamierza rozwijać swoją obecną działalność zarówno poprzez rozszerzanie oferty produktowej, jak 
również zwiększanie zasięgu geograficznego poprzez ekspansję na nowe rynki. 

W 2011 r. Emitent zrealizował sprzedaż konstrukcji drewnianych o wartości 3 mln PLN (więźby i pokrycia 
dachowe, hale magazynowe, zadaszenia dużych obiektów i magazyny soli). Spółka znajduje się w fazie 
dynamicznego wzrostu, rozszerzając portfolio oferowanych konstrukcji. W 2011 r. wartość przychodów ze 
sprzedaży Emitenta wzrosła ponad trzykrotnie r/r. Dalszy wzrost sprzedaży realizowany będzie przede 
wszystkim poprzez zwiększenie przychodów generowanych z budowy magazynów soli, hal magazynowych i 
zadaszeń dużych obiektów, a także w dłuższym okresie poprzez wprowadzenie do oferty konstrukcji 
wielkowymiarowych, których budowa będzie możliwa po zrealizowaniu inwestycji w nową linię technologiczną. 

Spółka planuje również zwiększyć zatrudnienie, co jest związane ze zwiększeniem liczby zamówień zarówno na 
konstrukcje wytwarzane do tej pory, jak i o nową ofertę. 

4.14.2. Rozszerzenie działalności o nowe konstrukcje wielkogabarytowe 

Emitent, w celu rozszerzenia swojej oferty produktowej i zwiększenia skali działalności, zamierza wybudować 
nową halę produkcyjną, wyposażoną w nowoczesną linię technologiczną zdolną do produkcji 
wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych z drewna. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, tak 
zaawansowaną technicznie linię produkcyjną posiada zaledwie jedna spółka działająca na terenie Polski i kilka 
podmiotów w Europie. 

Konieczność realizacji dodatkowych inwestycji wynika z planowanego poszerzenia oferty produktowej, 
obejmującej m.in. duże obiekty widowiskowo-sportowe i galerie handlowe. 

Nowa linia technologiczna do produkcji wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego 
składać się będzie z szeregu maszyn i urządzeń umożliwiających wytwarzanie elementów potrzebnych do 
wznoszenia wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych. Po zakupie maszyn, możliwości produkcyjne 
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elementów konstrukcyjnych Spółki będą ograniczone jedynie wymiarami pojazdów dopuszczonych do ruchu 
drogowego. Elementy będą mogły osiągać 40 m długości, 2,2 m wysokości i strzałkę ugięcia

40
 8 m. 

Takie możliwości produkcyjne posiada zaledwie kilka spółek w Europie. Planowana linia produkcyjna została 
zaprojektowana w taki sposób, aby udział pracowników w procesie produkcji pozostał na poziomie 
niezbędnego minimum, co będzie miało dodatkowe przełożenie na obniżenie kosztów produkcji.  

Jedną ze składowych elementów nowej linii jest prasa do klejenia łuków sterowana komputerowo. 
Zastosowanie takiego rozwiązania zapewnia powtarzalność produkcji oraz odwzorowanie dokładnie zadanego 
kształtu każdego elementu, co ułatwia montaż wykonywany z milimetrową precyzją.  

Rozwinięcie oferty Emitenta o produkcję wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych związany jest z 
czynnikami, które w opinii Zarządu Emitenta sprzyjać będą w najbliższych latach wzrostowi tego segmentu 
rynku, do których zaliczyć należy: 

 Doświadczenia podmiotów działających na dojrzałych rynkach Europy Zachodniej oraz 
Ameryki Północnej; 

 Wzrastająca świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego; 

 Rozwój technologii drewna. 

4.15. Cele emisji – sposób wykorzystania środków 

Dzięki środkom pozyskanym na drodze emisji akcji serii B, Spółka zwiększy skalę prowadzonej działalności. 
Rozwój realizowany będzie zarówno w obszarze podstawowej działalności, jak również w ramach poszerzenia 
oferty o wielkogabarytowe budowle z drewna. 

Mimo pozyskania mniejszej niż zakładano ilości środków z emisji akcji serii B, Spółka zamierza zgodnie z planem 
dokończyć rozpoczętą w październiku 2012 r. budowę drugiej hali produkcyjnej oraz zakupić nowoczesną linię 
technologiczną do produkcji drewna klejonego, co pozwoli poszerzyć ofertę produktową o wielkowymiarowe 
konstrukcje drewniane oraz zwiększyć zdolności produkcyjne. Poszerzenie oferty Emitenta pozwoli na 
sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez klientów oraz umożliwi to jednocześnie dotarcie do 
nowych odbiorców, co powinno z kolei przełożyć się na zwiększenie udziału w rynku. 

Brakujące środki Emitent uzupełni poprzez zaciągnięcie kredytu obrotowego (200 tys. PLN), wykorzystanie 
kredytu technologicznego (2,2 mln PLN), wykorzystanie środków własnych spółki oraz wyemitowanie akcji 
nowej serii. W związku z powyższym nie są przewidziane żadne opóźnienia w oddaniu do użytkowania 
budowanej hali, które ma nastąpić do 30 czerwca 2013 roku. 

Tabela 8. Planowany sposób wykorzystania środków z emisji akcji serii B, tys. PLN 

Cel emisyjny 
Wartość,  

w tys PLN 

Finansowanie środkami z 
emisji akcji serii B,  

w tys. PLN 

Finansowanie z pozostałych 
źródeł,  

w tys. PLN 

Budowa nowej linii technologicznej do 
produkcji konstrukcji wielkogabarytowych, w 
tym: 

900 527 373 

Budowa hali produkcyjnej 100 100 0 

Zakup i budowa nowoczesnej linii 
technologicznej do produkcji drewna klejonego 800 427 373 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

                                                                 

40 Strzałka ugięcia - maksymalne ugięcie linii szkieletowej od cięciwy profilu. 
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Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent odkłada w czasie inwestycję w budowę nowej bazy 
lokalowej. 

4.16. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym 

inwestycji kapitałowych za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie 

Informacyjnym 

Emitent W 2010 r. rozpoczął budowę hali produkcyjnej, która została ukończona w 2011 r., w wyniku czego 
wartość obiektu została przeksięgowana ze środków trwałych w budowie do wartości budynków. Na koniec III 
kwartału 2012 roku wartość hali produkcyjnej sięgnęła 268,3 tys. PLN. W październiku 2012 roku Spółka 
rozpoczęła budowę drugiej hali produkcyjnej, w której będzie się mieścić nowa linia technologiczna. 
Przewidywana wartość całości inwestycji wyniesie 3 769 tys. PLN. Ukończenie budowy nowej hali planowane 
jest do 30 czerwca 2013 roku. 

Ponadto Emitent wprowadził system zarządzania jakością ISO 9001, co wiązało się ze zwiększeniem nakładów 
na szkolenia pracowników oraz zakup odpowiedniego sprzętu. 

4.17. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

układowym, likwidacyjnym 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, według wiedzy Emitenta ani z jego wniosku nie 
zostało wobec Emitenta wszczęte żadne postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne. 

4.18. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 

arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć 

istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

Według wiedzy Emitenta nie zostało wobec niego wszczęte żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub 
egzekucyjne. 

4.19. 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 
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Spółka jest, obok Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (PZU), pozwanym przez spółkę Anrest Sp. z o.o. z 
siedzibą w Wąsowie, w związku z wystąpieniem szkody związanej z realizacją umowy wskazanej w pkt 1.1.16. 
oraz 4.12.9 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.  

W sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu pod sygnaturą IX GC 638/11 Anrest żąda od FKD - 
oraz PZU jako ubezpieczyciela na podstawie polisy OC seria TPP nr 4973637 z dnia 2 września 2010 r. - 
odszkodowania w kwocie 457.747,18 PLN (z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 23 maja 2011 r.) za 
szkody wynikające z zawalenia się czterech kominów odbudowywanego pałacu w Wąsowie w dniu 8 kwietnia 
2011 r. Spółka Anrest zarzuca, że przyczyną tego zdarzenia było nieprawidłowe zabezpieczenie kominów w 
trakcie prac budowlanych wykonywanych przez FKD. 

Spółka pismem z dnia 11 października 2011 r. uznała powództwo co do zasady, przyznała fakt jej zaniechania w 
zakresie należytego zabezpieczenia elementów budowy, jednocześnie oświadczając, że nie jest w stanie zająć 
stanowiska co do zasadności wysokości kwoty odszkodowania. Ponadto Spółka wskazała, że odszkodowanie 
powinien zapłacić ubezpieczyciel PZU na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. 

PZU w odpowiedzi na pozew podniosła następujące argumenty: 

1. Szkoda wystąpiła w „mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub 
innych czynności w ramach usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego” i jako taka  
jest wyłączona z odpowiedzialności objętej polisą (§ 10 ust. 1 pkt 4 Ogólnych warunków ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy), 

2. Powód nie wykazał aby przyczyną szkody było nieprawidłowe zabezpieczenie kominów przez FKD, 

3. Powód nie wykazał wysokości poniesionej szkody. 

W sprawie odbyła się cztery rozprawy (ostatnia dnia 24 stycznia 2013 r.),  obecnie sprawa jest na etapie 
powoływania na wniosek powoda drugiego biegłego. Należy oczekiwać, że - o ile nie zostanie zawarta ugoda - 
sprawa będzie trwała jeszcze kilka lub kilkanaście miesięcy w I instancji i kolejnych kilka miesięcy, w przypadku 
złożenia apelacji. 

Jakkolwiek w takiej sytuacji nie można jednoznacznie rozstrzygać o spodziewanym wyniku postępowania 
sądowego to można wyrazić pogląd, że powoływanie się przez PZU na klauzulę wyłączającą odpowiedzialność 
PZU za szkody „powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub 
innych czynności w ramach usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego” (§ 10 ust. 1 
pkt 4 Ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i 
średniego przedsiębiorcy) nie powinno odnieść skutku, gdyż zgodzić się należy z argumentacją powoda (firmy 
Anrest), że przekazanie placu budowy w celu wykonania zamówionych robót budowlanych nie jest 
powierzeniem mienia, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym 
charakterze.  

W związku z opisanym wyżej postępowaniem sądowym istnieje jednak pewne ryzyko zasądzenia 
odszkodowania za wyżej wymienioną szkodę od FKD z pominięciem odpowiedzialności PZU (gdyby Sąd uznał 
argumenty PZU).  

W efekcie istnieje ryzyko, że w przypadku zasądzenia przez Sąd tego odszkodowania od FKD i uznania, że brak 
jest podstaw odpowiedzialności PZU Anrest będzie egzekwował należność od FKD. W przypadku gdyby wyrok 
zasądzał należność od FKD i PZU solidarnie ryzyko to jest mniejsze ale również istnieje i w pewnych sytuacjach 
może się zmaterializować, w szczególności gdyby Anrest chciał uzyskać jakieś dodatkowe korzyści kosztem FKD 
wykorzystując sytuację, w której ma wybór pomiędzy podmiotami, od których ma egzekwować należność. 

4.20. 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 
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Według wiedzy Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie posiada on 
żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy 
instrumentów finansowych Emitenta. 

Główne zobowiązania Emitenta zostały wykazane w Sprawozdaniu finansowym za rok 2011, przedstawionym w 
załącznikach do niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

4.21. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ 

na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym 

lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w 

Dokumencie Informacyjnym 

Według wiedzy Emitenta w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym 
Dokumencie Informacyjnym, nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki 
z działalności gospodarczej Emitenta. 

4.22. Wskazanie 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, o których mowa w 

§11 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO 

Dnia 15 stycznia 2013 r. dokonane zostało podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Emitenta -  
zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 
KRS, zmiany dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz zarejestrowany 
podział akcji serii A na dwie odrębne serie A1 i A2. 

Według wiedzy Emitenta po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część niniejszego 
Dokumentu Informacyjnego, nie wystąpiły inne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 
finansowej Emitenta, ani nie ujawniły się inne informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i 
finansowej Emitenta. 

4.23. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką 

zostały powołane osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta 

Zarząd Spółki 

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się z od 1 do 3 członków powołanych przez Radę Nadzorczą na 3-
letnią niezależną kadencję. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego skład Zarządu Spółki 
jest jednoosobowy.  

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. 

Rada Nadzorcza uchwala zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz uchwala Regulamin Zarządu 
Spółki określający szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki  

W przypadku powołania wieloosobowego Zarządu Spółki, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane 
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 

Skład Zarządu Emitenta na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego prezentuje poniższa tabela:  
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Tabela 9. Skład Zarządu Emitenta 

Imię i nazwisko Funkcja Data rozpoczęcie obecnej 
kadencji 

Data zakończenia obecnej 
kadencji 

Waldemar Zieliński Prezes Zarządu 11 maja 2012 10 maja 2015 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

 

Życiorys Prezesa Zarządu: 

Waldemar Zieliński ukończył liceum zawodowe o profilu mechanika obróbki skrawaniem oraz Politechnikę 
Zielonogórską,  wydział elektryczny na kierunku elektronika przemysłowa z tytułem inżyniera w 2004 r. 

Przebieg kariery zawodowej: 

 2009– obecnie Prezes Zarządu w Fabryce Konstrukcji Drewnianych S.A. (do czasu przekształcenia 
Emitenta w spółkę akcyjną zatrudniony w poprzedniku prawnym Emitenta – 
Fabryka Konstrukcji Drewnianych Sp. z o.o.), 

 2004 – 2009 Współwłaściciel BRW Zieliński, 

 2000 – 2004 Prezes Zarządu Dąbrówka sp. z o.o., 

 1998 – 2000 Własna działalność gospodarcza związana z transportem ciężarowym. 

Waldemar Zieliński jest odpowiedzialny za relacje z klientami oraz dział sprzedaży. Zajmuje się również 
marketingiem Spółki oraz kadrami i finansami Emitenta. Posiada wiedzę i doświadczenie w budownictwie, 
logistyce, finansach oraz sprawach technicznych dotyczących obróbki surowców. 

 

Rada Nadzorcza Spółki 

Zgodnie z § 11 Statutu Emitenta, w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi pięciu członków. Członkowie Rady 
Nadzorczej powoływani na okres 3-letniej kadencji.  

Do kompetencji Rady Nadzorczej Emitenta, poza kompetencjami wynikającymi z K.s.h., należy w szczególności 
zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu, wybór 
biegłego rewidenta, uchwalanie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej, wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na 
zysk, zatwierdzanie na wniosek Zarządu Spółki – strategii działania Emitenta, jego wieloletnich planów rozwoju 
oraz rocznego planu budżetu Spółki.  

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego prezentuje poniższa tabela: 

Tabela 10. Skład Rady Nadzorczej Emitenta 

Imię i nazwisko Funkcja Data rozpoczęcie obecnej 
kadencji 

Data zakończenia obecnej 
kadencji 

Janusz Zieliński Przewodniczący Rady Nadzorczej 11 maja 2012 10 maja 2015 

Florian Adamczak Członek Rady Nadzorczej 11 maja 2012 10 maja 2015 

Arkadiusz Łodyga Członek Rady Nadzorczej 11 maja 2012 10 maja 2015 

Romualda Zielińska Członek Rady Nadzorczej 19 listopada 2012 18 listopada 2015 

Marcin Adamczak Członek Rady Nadzorczej 19 listopada 2012 18 listopada 2015 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Emitenta 

 

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej: 

 

Janusz Zieliński 

Janusz Zieliński ukończył Pomaturalne Technikum Komunikacji w Poznaniu w 1973 r.  

Przebieg kariery zawodowej: 
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 2012 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej w Fabryce Konstrukcji Drewnianych S.A., 

 1995 – obecnie Członek Rady Nadzorczej i Kierownik robót drogowych w PRiM S.A., 

 1988 – 1995 Kierownik robót budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, 

 1976 – 1988 Kierownik obwodu wolsztyńskiego w poprzedniku prawnym PRiM S.A., 

 1973 – 1976 Majster w poprzedniku prawnym PRiM S.A. 

Ponadto Janusz Zieliński ukończył Kurs Mistrzowski Drogownictwa w 1977 r. i zdobył Uprawnienia Budowlane w 
1993 r. 

 

Florian Adamczak 

Florian Adamczak ukończył Szkołę zawodową o profilu mechanika samochodowa w Nowym Tomyślu w 1970 r. 

Przebieg kariery zawodowej: 

 2012 – obecnie Członek Rady Nadzorczej w Fabryce Konstrukcji Drewnianych S.A., 

 1975 – obecnie Główny mechanik i nauczyciel zawodu w Chifa Nowy Tomyśl, 

 1975 – 1977 Mechanik samochodowy w MPO Poznań. 

Florian Adamczak ukończył Kurs Mistrzowski Mechaniki Pojazdowej w 1985 r. oraz Kurs Pedagogiczny w 1987 r. 

 

Arkadiusz Łodyga 

Arkadiusz Łodyga ukończył Policealną Szkołę Detektywów i Pracowników Ochrony w Poznaniu w 1998 r. Od 
2002 r. prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Tech-FA Arkadiusz Łodyga. W tym czasie zdobył 
doświadczenie w projektowaniu i produkcji pras do klejenia drewna oraz uzyskał patenty na produkowane 
przez siebie maszyny. Aktywny udział w targach branżowych w Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Hanowerze 
pozwolił na zdobycie umiejętności sprzedażowych. 

Przebieg kariery zawodowej: 

 2012 – obecnie Członek Rady Nadzorczej w Fabryce Konstrukcji Drewnianych S.A., 

 2002 – obecnie Właściciel Tech-FA Arkadiusz Łodyga, 

 2000 – 2002 Właściciel Arpol. 

 

Romualda Zielińska 

Romualda Zielińska ukończyła Wyższa Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa z tytułem magistra 
specjalizacji „ administracja samorządowa” , oraz szkołę policealną uzyskują tytuł specjalisty ds. marketingu i 
biznesu . Od 1997 pracuję w firmie medycznej B.Braun   gdzie kolejno zdobywała wiedzę i umiejętności w 
poszczególnych działach: dział sprzedaży , dział   telemarketingu,  przedstawiciel handlowy . Obecnie Kierownik 
Działu Handlowego z 6 letnim doświadczeniem w kierowaniu działem handlowym w skład  którego wchodzi : 
zespół przedstawicieli , dział sprzedaży oraz dział zamówień publicznych. Zespół ma na swoim koncie 
udokumentowane sukcesy sprzedażowe. 

1996-1997 –Urząd Skarbowy  w Nowym Tomyślu – referent  

1997-2007 – Aesculap Chifa Sp. z o.o.  – pracownik Działu Sprzedaży  

2007-2009 – B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o.- Przedstawiciel handlowy  

2009-2010- B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o. – Koordynator ds. sprzedaży  

2010- B.Braun Avitum Poland Sp. z. o.o. obecnie Kierownik Działu Handlowego 
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Marcin Adamczak 

Marcin Adamczak ukończył Uniwersytet Ekonomiczny na wydziale Towaroznawstwa w Poznaniu z tytułem 
magistra dwóch specjalizacji „Zarządzania Jakością i Menagera produktu” Od 1998 roku jest związany z firmami 
handlowymi medycznymi. Od 2010 prowadzi własną działalność gospodarczą firmę MEDMA specjalizującą się 
w sprzedaży urządzeń medycznych wysokiej klasy. Od 15 lat aktywnie bierze udział w targach medycznych 
krajowych i zagranicznych. W ciągu tego okresu pozyskał doświadczenie w branży i od 2008 jest wiceprezesem 
w firmie OK. Medical Systems SP Zo.o. SKA firmy z 20 letnim doświadczeniem na rynku medycznym i 
dystrybutora wielu światowych marek. Wiele lat na rynku i wiedza zdobyta pozwoliła na skuteczne 
wprowadzenie kilku produktów i marek na rynek Polski.  

- 1998 -2004 – CHIFA AESCULAP B BRAUN  - specjalista ds. serwisu 

-2004 -2006 – OK. Medical System  - menager produktu  

-2006 -2008 – OK. Medical System – dyrektor handlowy 

-2008 – obecnie Wiceprezes zarządu OK. Medical Systems Sp. z o.o. SKA 

4.24. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Tabela 11. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego 
 

Akcjonariusz Seria 
Liczba 
akcji 

Proc. akcji 
Liczba 

głosów 
Proc. 

głosów 

Wartość 
nominalna, 

PLN 

Krzysztof Tobys  A1 4 000 000 45,96% 4 000 000 45,96% 400 000,00 

Romualda Zielińska A2 3 800 000 43,67% 3 800 000 43,67% 380 000,00 

Pozostali akcjonariusze serii A2 A2 200 000 2,30% 200 000 2,30% 20 000,00 

Pozostali akcjonariusze seria B B 702 584 8,07% 702 584 8,07% 70 258,40 

               (w tym Animator Rynku) B 13 500 0,16% 13 500 0,16% 1 350,00 

Łącznie A1, A2, B 8 702 584 100,00% 8 702 584 100,00% 870 258,40 

Źródło: Emitent 
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5. ROZDZIAŁ: SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1. Wybrane dane finansowe Emitenta za III kwartał 2012 r. wraz z komentarzem 

Zarządu 

Tabela 12. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat, PLN 

Pozycja Za okres 

 
01.07.2012 

- 
 30.09.2012 

01.07.2011 
- 

 30.09.2011 

01.01.2012 
- 

 30.09.2012 

01.01.2011 
- 

 30.09.2011 

Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym: 

1 304 758,09 1 308 313,88 2 849 065,98 2 767 357,59 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 

993 151,63     1 266 728,42     2 344 085,51     2 224 555,92     

Przychody netto ze sprzedaży towarów 
i materiałów 

111 489,43     12 367,10     111 489,43     159 811,79     

Zmiana stanu produktów 200 117,03     29 218,36     393 491,04     382 989,88     

Zysk ze sprzedaży 99 525,30 368 377,72 157 001,29 222 235,36 

Zysk z działalności operacyjnej 128 994,96 375 063,87 364 476,98 228 922,24 

Zysk brutto 36 264,26 326 936,82 174 763,77 129 022,04 

Zysk netto 54 186,26 268 369,82 143 069,77 70 455,04 

Amortyzacja 90 100,17 83 017,02 268 962,01 223 260,07 

Źródło: Emitent 

Tabela 13. Wybrane dane finansowe z bilansu, PLN 

Pozycja Stan na dzień 

 30.09.2012 30.09.2011 

Aktywa trwałe 3 514 624,26 3 219 046,34 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe 2 758 759,47 930 623,68 

Należności krótkoterminowe 1 084 120,88 129 444,81 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11 911,37 145 733,71 

Kapitał własny 1 752 939,39 903 316,59 

Zobowiązania długoterminowe 1 461 744,07 1 676 975,13 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 174 153,45 1 569 378,30 

Źródło: Emitent 

 

W omawianym III kwartale 2012 r. przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 1 305 tys. PLN i były zbliżone do 
przychodów osiągniętych przez Spółkę w III kwartale roku 2011 (1 308 tys. PLN). Przychody Spółki narastająco 
za trzy pierwsze kwartały 2012 r. osiągnęły wartość 2 849 tys. PLN, która była wyższa o 3% od wartości 
przychodów osiągniętych przez Spółkę w analogicznym okresie roku poprzedniego (2 767 tys. PLN). Wskaźniki 
rentowności na poziomie zysku operacyjnego oraz zysku netto w okresie od stycznia do września 2012 roku 
wzrosły odpowiednio o 4,5 pp. i 2,5 pp. do poziomu 12,8% i 5,0%. 

Na wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto w okresie pierwszych trzech kwartałów 2012 roku wpływ 
miała realizacja przez Spółkę większej liczby zamówień. 
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W samym III kwartale 2012 r. Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 54 tys. PLN, w porównaniu do 
zysku netto w wysokości 269 tys. PLN za III kwartał 2011 roku. Niższy wynik finansowy netto w trzecim kwartale 
2012 r. w połączeniu z wartością przychodów na zbliżonym poziomie jest efektem poniesienia kosztów tytułem 
prowizji od kredytów oraz poniesienia kosztów przeprowadzenia oferty prywatnej (wynagrodzenie 
Autoryzowanego Doradcy), z czym wiąże się niemal siedmiokrotny wzrost wartości usług obcych. Jednocześnie 
w okresie trzech pierwszych kwartałów narastająco w 2012 roku Spółka wygenerowała ponad dwukrotnie 
wyższy zysk netto (143 tys. PLN) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (70 tys. PLN w 
2011 roku). 

W analizowanym okresie wzrosła wartość sumy bilansowej. Aktywa trwałe i obrotowe wzrosły odpowiednio o 
9,1% i 196,2% z poziomu 3 219 tys. PLN i 931 tys. PLN do poziomu 3 515 tys. PLN i 2 759 tys. PLN. Wśród 
składowych aktywów obrotowych, znaczny wzrost wartości zanotowano w należnościach krótkoterminowych i 
zapasach. Należności krótkoterminowe, z powodu zmiany polityki zaliczkowej Spółki, wzrosły ponad 
ośmiokrotnie w stosunku do porównywalnego okresu 2011 r. i osiągnęły 1 084 tys. PLN. Wartość zapasów 
wyniosła 1 055 tys. PLN, co przekłada się na wzrost o 75,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego 
roku. Wzrost wartości zapasów wynika z większej ilości przechowywanego w magazynach towaru 
przeznaczonego na sprzedaż. Kapitał własny Spółki na koniec III kw. 2012 wynosił 1 752 tys. PLN, co oznacza 
wzrost o 94,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jego wzrost jest przede wszystkim 
efektem wypracowanego zysku z lat ubiegłych. 

5.2. Wybrane dane finansowe Emitenta za 4 kwartały 2012 r. wraz z komentarzem 

Zarządu 

Tabela 14. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat, PLN 
Pozycja Za okres 

 01.01.2012 
- 

 31.12.2012 

01.01.2011 
- 

  31.12.2011 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 974 028,49 4 624 608,09 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 918 053,05 3 742 875,35 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 398 228,50 382 056,69 

Zmiana stanu produktów -342 253,06 499 676,05 

Zysk ze sprzedaży 584 524,86 1 045 340,22 

Zysk z działalności operacyjnej 822 669,45 1 057 267,92 

Zysk brutto 581 219,61 898 214,07 

Zysk netto 507 314,61 777 008,07 

Amortyzacja 359 062,18 307 558,15 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 15. Wybrane dane finansowe z bilansu, PLN 

Pozycja Stan na dzień 

 31.12.2012 31.12.2011 

Aktywa trwałe 3 979 370,82 3 237 692,93 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe 2 830 462,17 1 889 082,40 

Należności krótkoterminowe 1 571 927,88 571 559,57 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 66 948,48 337 267,55 
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Kapitał własny 2 362 747,23 1 609 869,62 

Zobowiązania długoterminowe 1 442 393,42 1 576 110,84 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 150 813,74 1 940 794,87 

Źródło: Emitent 

 

Wartość przychodów ze sprzedaży w 2012 r. wyniosła 3 974 tys. PLN i była niższa niż w 2011 r. o 14%. Spadek 
przychodów wynikał z ujemnej zmiany stanu produktów stanowiącej efekt sprzedaży nadwyżek wcześniej 
wyprodukowanych zapasów. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z wyłączeniem zmiany 

stanu produktów osiągnęły wartość 4 316 tys. PLN, a zatem były wyższe o 4,6% niż w analogicznym okresie roku 
poprzedniego (4 125 tys. PLN).  

Zysk operacyjny w 2012 r. wyniósł 823 tys. PLN i był niższy o 22% niż w 2011 r., jednak Spółce udało się 
utrzymać wskaźnik rentowności na poziomie EBITDA na zbliżonym poziomie jak rok wcześniej (niewielki wzrost 
o 0,2 pp.) – w 2012 r.  wyniósł on 29,7%. 

W całym  2012 r. Spółka wygenerowała zysk netto w wysokości 507 tys. PLN i osiągnęła rentowność netto na 
poziomie 12,8%, czyli o 4 p.p. niższą niż rok wcześniej. Spadek rentowności netto jest efektem wzrostu kosztów 
finansowych w postaci prowizji od kredytów oraz ujemnych różnic kursowych, spowodowanych wahaniami 
kursu EUR w stosunku do PLN. 

W analizowanym okresie wzrosła wartość sumy bilansowej. Aktywa trwałe i obrotowe wzrosły odpowiednio o 
22,9% i 49,8% z poziomu 3 238 tys. PLN i 1 889 tys. PLN do poziomu 3 979 tys. PLN i 2 830 tys. PLN. Wśród 
składowych aktywów obrotowych, znaczny wzrost wartości zanotowano w należnościach krótkoterminowych w 
związku z rozrachunkami z udziałowcami. Należności krótkoterminowe, z powodu zwiększenia zaliczek na zakup 
towarów na realizację inwestycji, wzrosły niemal trzykrotnie w stosunku do porównywalnego okresu 2011 r. i 
osiągnęły 1 571 tys. PLN. W badanym okresie nastąpił również ponad dwukrotny wzrost krótkoterminowych 
rozliczeń międzyokresowych, stanowiących przychód z niezakończonej usługi budowlanej. Wartość zobowiązań 
długoterminowych na dzień 31 grudnia 2012 r. zmniejszyła się o 8,5% w porównaniu do analogicznego okresu 
2011 r. Jednocześnie na koniec 2012 r. zobowiązania krótkoterminowe uległy zwiększeniu o 10,8% w stosunku 
do stanu z 31 grudnia 2011 r. Przyczyną zmian w wartościach zobowiązań w badanym okresie jest zwiększenie 
się zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług. Kapitał własny Spółki na koniec 2012 wynosił 2 363 
tys. PLN, co oznacza wzrost o 46,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jego wzrost jest 
przede wszystkim efektem wypracowanego zysku z lat ubiegłych.  
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5.3. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta 
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6. ROZDZIAŁ: ZAŁĄCZNIKI 

6.1. Odpis aktualny Emitenta z rejestru przedsiębiorców KRS 
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6.2. Statut Spółki – tekst jednolity 

 
STATUT SPÓŁKI 

FABRYKA KONSTRUCJI DREWNIANYCH S.A. 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
      § 1 
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Paproci w spółkę akcyjną pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych 
Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie Spółką).  

2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki przekształcanej tj.: Romualda Zielińska, Krzysztof 
Tobys oraz Florian Adamczak. 

 
      § 2 
1. Spółka działa pod firmą: Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna 
2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.  
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. 
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

 
      § 3 
1. Siedzibą Spółki jest Paproć (gmina Nowy Tomyśl). 
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  
3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także zakładać lub 

przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za 
granicą.  

 
      § 4 
Przedmiotem działalności Spółki jest:  
1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków  
2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych  
3) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych  
4) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  
5) roboty związane z budową dróg i autostrad  
6) roboty związane z budową mostów i tuneli  
7) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  
8) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych  
9) przygotowanie terenu pod budowę  
10) wykonywanie instalacji elektrycznych  
11) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych  
12) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych  
13) tynkowanie  
14) zakładanie stolarki budowlanej  
15) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian  
16) malowanie i szklenie  
17) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych  
18) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych  
19) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  
20) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek  
21) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
22) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 
23) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie  
24) działalność w zakresie architektury  
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25) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne  
26) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
27) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  
28) transport drogowy towarów  
29) magazynowanie i przechowywanie towarów  
30) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów  
31) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy  
32) działalność śródlądowych agencji transportowych  
33) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport 
34) wytwarzanie energii elektrycznej  
35) przesyłanie energii elektrycznej  
36) dystrybucja energii elektrycznej  
37) handel energią elektryczną 
38) destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 
39) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 
40) zbieranie odpadów niebezpiecznych  
41) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne  
42) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 
43) demontaż wyrobów zużytych  
44) odzysk surowców z materiałów segregowanych  
45) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami  

 
       § 5  

1. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych 
przepisów zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka rozpocznie lub 
będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, koncesji lub po dokonaniu wpisu 
do w/w rejestru, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa 
bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może 
nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody, koncesji lub dokonania wpisu do właściwego rejestru.  

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych 
akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taka zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta 
większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 
zakładowego, zgodnie z art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. 

 
KAPITAŁ I AKCJE 
      § 6 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 870.258,40 zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt 

osiem złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na: 
a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, 

b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, 

c) 702.584 (siedemset dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

2. Akcje serii A zostały przyznane proporcjonalnie Wspólnikom spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w Spółkę, którzy złożyli oświadczenie o 
uczestnictwie w spółce przekształconej. Wkłady do spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych 
sp. z o.o. zostały w pełni wniesione zgodnie z umową spółki. 

3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia 
wartości nominalnej akcji.  

4. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.  
5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, 

chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa, zgodnie z 
postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. 
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6. Akcje kolejnych emisji są emitowane w seriach oznaczonymi kolejnymi literami alfabetu.  
7. Akcje Spółki mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 
8. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, a także 

warranty subskrypcyjne. 
      § 7 

 
1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich 

nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej 
niż raz w roku obrotowym. 

2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę 
prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź 
uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.  

 
ORGANY SPÓŁKI  
      § 8 
Organami Spółki są: 
1. Zarząd  
2. Rada Nadzorcza  
3. Walne Zgromadzenie.  
 
ZARZĄD 
      § 9 
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę, w szczególności podejmuje wszelkie decyzje nie 

zastrzeżone w Statucie lub w Kodeksie spółek handlowych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia lub 
Rady Nadzorczej Spółki. 

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. 
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Przez powołanie i odwołanie członków 

Zarządu, Rada Nadzorcza określa ich liczbę. Z ważnych powodów członek Zarządu Spółki może zostać 
zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą Spółki. 

4. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego kadencje 
członków Zarządu są niezależne.  

 
      § 10 
1. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają 

uchwały Zarządu. 
3. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach Zarządu, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Inicjatywa w zakresie zwołania posiedzenia 
Zarządu lub podjęcia uchwały w innym trybie przysługuje każdemu z członków Zarządu. 

4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni 
o posiedzeniu Zarządu lub o treści projektów uchwał do podjęcia w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

5. Uchwały Zarządu Spółki zapadają zwykłą większością głosów. 
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określić Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. 
 
RADA NADZORCZA   
      § 11 
1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego.  
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne.  
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Poprzez powołanie i 

odwoływanie członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie określa ich liczbę. 
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą 

dokonać w drodze uchwały tymczasowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat tymczasowego 
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członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej przez Walne 
Zgromadzenie.  

 
      § 12 
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek 

handlowych, należy:  
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, 
b) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu Spółki, 
c) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania, 
d) zatwierdzanie na wniosek Zarządu strategii działania Spółki, jej wieloletnich planów rozwoju oraz 

rocznego planu budżetu Spółki, 
e) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni 

rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie 
Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 

f) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną, 
g) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych, 
h) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości. 
i) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 
j) delegowanie członków Rady do czasowego – nie dłuższego niż 3 (trzy) miesiące – pełnienia 

funkcji członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn 
nie mogą sprawować swych funkcji, 

k) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki, 
l) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd, 
m) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu Spółki, 
n) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd Spółki lub członków Rady Nadzorczej pod 

obrady Rady. 
 
      § 13 
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do 

samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych. 
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku 

obrotowym. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do złożenia do Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli wnioskowane posiedzenie Rady Nadzorczej 
nie zostanie zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku, posiedzenie Rady Nadzorczej 
może zwołać wnioskodawca. 

5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy członek Rady Nadzorczej.  
6. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki 

sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. 
7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na 

temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.  
8. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.  

      § 14 

1. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co 
najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilość głosów, decyduje głos 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady bez odbycia posiedzenia 
Rady Nadzorczej (tryb pisemny), na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy 
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwał.  
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4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 

 

WALNE ZGROMADZENIE 
      § 15  
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od 

zakończenia roku obrotowego Spółki.  
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady 

Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.  
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Nowym Tomyślu, Poznaniu lub Warszawie.  
5. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne 

bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 
6. Walne Zgromadzenie może uchwalić szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał w 

formie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 
 
      § 16 
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez 

pełnomocników.  
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza przypadkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, wymaga: 

a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim 

roku obrotowym, 
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
d) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 
e) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 
f) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz dokonywanie innych zmian Statutu Spółki, 
g) uchwalenie emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów 

subskrypcyjnych, 
h) uchwalenie sposobu i warunków umarzania akcji, 
i) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabycia, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa 

Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia z inną Spółką, 
k) wybór likwidatorów Spółki oraz określenie sposobów jej likwidacji, 
l) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 
m) udzielanie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zgodnie z 

art. 430 § 5 K.s.h., 
n) rozpatrzenie wszelkich innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, jak i przez 

akcjonariuszy. 
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu 

spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach 

wszystkich członków Zarządu przez upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów 
oddanych. 

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowanie wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody 
Walnego Zgromadzenia, jeżeli uprzednio zgody na to udzieliła Rada Nadzorcza. 

 
 
POSTANOWIENIA DODATKOWE  
      § 17 
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  

 

      § 18 
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1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki 
kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego Spółki. 

2. W Spółce można tworzyć inne kapitały i fundusze własne. 

 

      § 19 
Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 
roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.  
 

      § 20 

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób 
przeprowadzenia likwidacji. 

2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki 
pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. 

3. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada 
Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki. 
 

      § 21 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 
handlowych. 

2. Ilekroć jest mowa o Kodeksie spółek handlowych rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. 
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 
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6.3. Objaśnienia terminów i skrótów 

Skrót Znaczenie 

Akcje serii A1 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 

Akcje serii A2 4 .000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 

Akcje serii B  702 584 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

Akcjonariusze Właściciele akcji Spółki 

ASO 
Alternatywny system obrotu, prowadzony przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie art. 3 pkt 2) ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku 

Autoryzowany Doradca Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Dokument Informacyjny 
Dokument Informacyjny sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w 
załączniku nr 1 do Regulaminu ASO  

Doradca Prawny 
Szczeszek i Wspólnicy Sp. K. Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w 
Warszawie 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 

EBITDA Zysk operacyjny powiększony o amortyzację 

EKD 
Europejska Klasyfikacja Działalności, usystematyzowany zbiór rodzajów 
działalności społeczno-gospodarczych o charakterze przedmiotowym, 
zastąpiona przez Polską Klasyfikację Działalności 

 

Emitent, Spółka, FKD Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna z siedzibą w Paproci 

EUR 
Kod ISO euro – wspólnej waluty europejskiej, będącej prawnym środkiem 
płatniczym w 17 państwach tworzących strefę euro w Unii Europejskiej 

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

Instrumenty finansowe  Akcje serii A1, akcje serii A2, akcje serii B Emitenta 

K.s.h 
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 
94, poz. 1037 ze zm.) 

KDPW, Krajowy Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

KE Komisja Europejska 

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Cywilny 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 
późniejszymi zmianami) 

NWZ  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

NZW Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Ordynacja Podatkowa 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2005, nr 8, 
poz. 60 z późn. zm.) 

Organizator ASO Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

PKB Produkt krajowy brutto 

PKD 
Polska klasyfikacja działalności wprowadzona Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r.) 

PLN, złoty, zł  Polski złoty, waluta Rzeczypospolitej Polskiej 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Emitenta 

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 
147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 roku z poz. zm., wraz z 
Załącznikami do tego Regulaminu 
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Remitent 
Osoba fizyczna lub prawna, na rzecz której ma być wypłacone zobowiązanie 
z weksla lub z czeku 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 
139/2004 

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

S.A. spółka akcyjna 

Sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sp. K.  spółka komandytowa 

Spółka publiczna 
Spółka w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w 
rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Statut, Statut Spółki, Statut 
Emitenta 

Statut Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

UE Unia Europejska 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych, Updof 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm., 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych, Updop 

Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 nr 74 poz.397 z późn. zm. 

USD Dolar amerykański 

Ustawa o KRS 
ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 
2007 r., nr 168, poz.1186 ze zm.) 

Ustawa o nadzorze nad 
rynkiem kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. 
nr 183, poz. 1537, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. 
U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) 

Ustawa o ofercie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) 

Ustawa o podatku o podatku 
od czynności cywilnoprawnych 
/ PCC 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( 
Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) 

Ustawa o podatku od spadków 
i darowizn  

 Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 
2009 r. Nr 93, poz. 768 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., nr 152, 
poz. 1223 ze zm.) 

VAT 
Podatek od towarów i usług, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2011r., nr 177 poz. 1054 ze zm.) 

Walne Zgromadzenie, WZ Walne Zgromadzenie Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

WE  Wspólnota Europejska 

Zarząd, Zarząd Emitenta, 
Zarząd Spółki 

Zarząd Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Weksel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czek
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