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Dokument Informacyjny 

HOLLYWOOD Spółka Akcyjna 
                

                             
Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na NewConnect prowadzonym jako 

alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 

 

 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 
 

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o 

wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być 

związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie 

stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym 

lub równoległym) 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty 

finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny 

być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcę 

inwestycyjnym. 

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzona przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze 

stanem faktycznym lub przepisami prawa. 

 

Sierpc, dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

Autoryzowany Doradca 

 

 
        Corvus Corporate Finance sp. z o. o. 

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

www.corvuscf.pl  

http://www.corvuscf.pl/
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Dokument Informacyjny  

 

1. Oświadczenia 

1.1. Oświadczenie Emitenta 

 

Firma:  Hollywood Spółka Akcyjna 

Skrót firmy  Hollywood S.A. 

Siedziba:  Sierpc 

Adres:  ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc 

Telefon:  + 48 (24) 275 81 29 

Faks:  + 48 (24) 275 81 29 

Adres poczty 
elektronicznej:  

biuro@hollywoodsa.pl 

Strona internetowa:  www.hollywoodsa.eu  

NIP:  7761698650 

Regon:  146351367 

Sąd rejestrowy:  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział 
Gospodarczy KRS 

Data rejestracji:  31.10.2012r. 

Numer KRS:  0000438549 
 

W imieniu Emitenta działa:  
 
Prezes Zarządu – Adam Konieczkowski 
 

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

 
Oświadczenie Emitenta 

 
 

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić 

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

stanem faktycznym, oraz nie pominięto w jego treści 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. 

 
 
 

http://www.m4b.pl/
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1.2. Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

 

Firma:  
Corvus Corporate Finance Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Siedziba biura:  Warszawa 

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

Telefon:  (+48) 22 826 84 95 

Faks:  (+48) 22 826 84 96 

Adres poczty elektronicznej:  corvuscf@corvuscf.pl 

Strona internetowa:  www.corvuscf.pl 

NIP:  123-100-15-08 

Regon:  015512085 

Sąd rejestrowy:  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XI Wydział 

Gospodarczy  

Data rejestracji:  29.08.2003  

Numer KRS:  0000171166 

W imieniu Autoryzowanego 

Doradcy:  
Prezes Zarządu – Bogdan Małachwiej 

Źródło: Autoryzowany Doradca  

 

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych udzielonych przez Emitenta, brał udział w 
sporządzaniu Dokumentu Informacyjnego. 
 

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 
 

Oświadczam, że niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi 

w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku (z 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.  
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Dokument Informacyjny 

 

2. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedzibę i adres emitenta, wraz z numerami 

telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, nr 

REGON i numerem NIP 

 
Firma emitenta: Hollywood 
Forma prawna: Spółka Akcyjna 
Kraj Siedziby: Polska 
Siedziba: Sierpc 
Adres:  ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc 
Telefon: + 48 (24) 275 81 29 
Faks: + 48 (24) 275 81 29 
Strona internetowa: www.hollywoodsa.eu 
E-mail: biuro@hollywoodsa.pl 
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 146351367 
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 7761698650 
Numer KRS: 0000438549 

 

 

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów 

finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym 

systemie 

 

Emitent ubiega się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect następujących instrumentów 
finansowych:  
 

 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 
 

Na dzień sporządzenia Dokumentu informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii A, B, C, D wynosi 

31.000.000,00 zł. 

 

Tabela nr 1 Kapitał zakładowy Emitenta  

 

 

Wartość 
nominalna 

(zł) 
Liczba akcji 

(szt.) 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
(%) 

Liczba głosów 

Udział w 
ogólnej 

liczbie głosów 
(%) 

Seria A 200.000 200.000 0,65% 400.000 0,82% 

Seria B 17.300.000 17.300.000 55,81% 34.600.000 71,34% 

Seria C 12.700.000 12.700.000 40,97% 12.700.000 26,19% 

Seria D 800.000 800.000 2,58% 800.000 1,65% 

Suma 31.000.000 31.000.000 100,00% 48.500.000 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Emitent informuje, iż Akcje serii C wprowadzane do obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego inkorporują takie same prawa jak notowane w alternatywnym systemie obrotu akcje 

Emitenta serii D. W szczególności tożsame dla wszystkich akcji Emitenta jest prawo do dywidendy. 

 

http://www.m4b.pl/
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4. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem 

wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy 

poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w §4 ust. 

1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

Emisja akcji serii C będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu 

była przeprowadzona w dniach 24 i 25 czerwca 2013 roku w drodze oferty prywatnej na podstawie 

uchwały nr 3 z dnia 24 czerwca 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki, w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej z 

wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie Spółki. Emisja akcji 

serii C została zarejestrowana w KRS w dniu 9 lipca 2013 roku. 

Poniżej przedstawiono informacje o sprzedaży Akcji serii C mających miejsce w okresie ostatnich 12 

miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w 

Alternatywnym Systemie Obrotu. 

1. Termin sprzedaży: 

Umowa przeniesienia własności 1.550.000 sztuk akcji serii C została zawarta w dniu 28 sierpnia 2014 

roku. 

Umowa przeniesienia własności 9.600.000 sztuk akcji serii C została zawarta w dniu 28 maja 2015 roku. 

2. Data przydziału akcji: 

nie dotyczy 

3. Liczba akcji objętych sprzedażą: 

Łącznie 11.150.000 sztuk akcji serii C. 

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba 

przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: 

Nie dotyczy 

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 

nie dotyczy 

6. Cena sprzedaży po jakiej były sprzedawane akcje: 

1.550.000 sztuk akcji serii C zostało wniesionych po cenie 1,00 zł. 

9.600.000 sztuk akcji serii C zostało wniesionych po cenie 5,00 zł. 

7. Liczba osób, które dokonały sprzedaży akcji serii C: 

Wniesienia dokonały trzy osoby fizyczne. 
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8. Liczba osób, które nabyły akcje: 

Nabycia dokonały dwie osoby prawne. 

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

określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po 

odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): 

Nie dotyczy 

10. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej 

informacji wynosi, z czego: 

Strony umów poniosły koszty własne. 

5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem: 

 

a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych  

 

Akcje serii C powstały na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 

2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C  w ramach 

subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w 

statucie Spółki. 

 

b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem ich treści 

 

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

na mocy art. 430-432 KSH jest Walne Zgromadzenie Emitenta.  

 

Akcje serii C powstały na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 24 czerwca 

2013 r. (w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w ramach 

subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w 

statucie).  

Akt Notarialny Rep. A Nr 7526/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku. Emisja akcji serii C została 

zarejestrowana w KRS w dniu 9 lipca 2013 roku. 
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Uchwała Nr 3 

z dnia 24 czerwca 2013 roku  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: 

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu 

 

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

prywatnej  z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy  

oraz zmian w Statucie 

 

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu 

działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 i art. 432 § 1 KSH uchwala co następuje: 

 

§1 

[Podwyższenie kapitału zakładowego] 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 17.500.000 zł (słownie: siedemnaście milionów 

pięćset tysięcy złotych) do kwoty 30.200.000 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście tysięcy 

złotych) to jest o kwotę 12.700.000 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 nastąpi poprzez emisję 12.700.000 

(słownie: dwunastu milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C,  o wartości nominalnej 1 zł 

(słownie: jeden złoty) każda akcja. 

3. Akcje akcji imiennych serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2013, to jest począwszy od 

dnia 1 stycznia 2013 roku. 

4. Wszystkie Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w następujący sposób: 

1) Pani Renacie Konieczkowskiej zaoferowanych zostanie 8.500.000 (słownie: osiem milionów 

pięćset tysięcy) Akcji imiennych serii C, 

2) Pani Grażynie Gorzelniaskiej – Pietrak zaoferowanych zostanie 1.550.000 (słownie: milion 

pięćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji imiennych serii C, 

3) Panu Bogdanowi Małachwiej zaoferowanych zostanie 1.550.000 (słownie: milion pięćset 

pięćdziesiąt tysięcy) Akcji imiennych serii C,  

4) Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu zaoferowanych zostanie 1.100.000 (słownie: milion sto 

tysięcy) Akcji imiennych serii C , 

i pokryte zostaną przez nich w całości wkładem niepieniężnym w postaci 12.700 (słownie: 

dwunastu tysięcy  siedemset) udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą: „HOLLYWOOD 

TEXTILE SERVICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierpcu przy ul. 

Bojanowskiej 2A,  09-200 Sierpc, wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr  0000445421, NIP: 

7761627087, REGON: 140353224, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy, to jest 

o łącznej wartości nominalnej 1.270.000 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt  tysięcy 

złotych) i łącznej wartości rynkowej 12.700.000 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy 
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złotych), które to udziały stanowią 42,33% (słownie: czterdzieści dwa całych i trzydzieści trzy setnych 

procenta) kapitału zakładowego spółki pod firmą: „HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Sierpcu i dające w tej spółce 42,33% (słownie: 

czterdzieści dwa całych i trzydzieści trzy setnych procenta)  głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

  

§2 

[Osoba uprawniona do objęcia akcji serii C] 

1. Podmiotami Uprawnionym do objęcia Akcji imiennych serii C są oznaczeni przez Zarząd adresaci w 

osobach: 

1) Pani Renaty Konieczkowskiej,  

2) Pani Grażyny Gorzelniaskiej – Pietrak, 

3) Pana Bogdana Małachwiej, 

4) Pana Cezariusza Konieczkowskiego, 

(dalej „Podmioty Uprawnione”),będący wspólnikami wyżej wymienionej spółki pod firmą 

„HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Sierpcu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000445421. --------  

2. Podmioty Uprawnione na dzień podjęcia niniejszej uchwały posiadają łącznie 12.700  (słownie: 

dwanaście tysięcy siedemset) udziałów w kapitale zakładowym wyżej wymienionej spółki pod firmą 

„HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierpcu, 

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000445421, o wartości nominalnej 

100 zł (słownie: sto złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 1.270.000 zł (słownie: jeden 

milion dwieście siedemdziesiąt  tysięcy złotych), które to udziały stanowią 42,33% (słownie: czterdzieści 

dwa całych i trzydzieści trzy setnych procenta) kapitału zakładowego wyżej wymienionej spółki i dają w 

tej spółce 42,33% (słownie: czterdzieści dwa całych i trzydzieści trzy setnych procenta) głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników, przy czym: 

1) Pani Renata Konieczkowska posiada 8.500 (słownie: osiem tysięcy pięćset) udziałów spółki 

„HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” Sp. z o.o., 

2) Pani Grażyna Gorzelniaska – Pietrak posiada 1.550 (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt) 

udziałów spółki „HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” Sp. z o.o., 

3) Pan Bogdan Małachwiej posiada 1.550 (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt) udziałów spółki 

„HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” Sp. z o.o., 

4) Pan Cezariusz Konieczkowski posiada 1.100 (słownie: jeden tysiąc sto) udziałów spółki 

„HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” Sp. z o.o. 

 

§3 

[Cena emisyjna Akcji serii C i wkłady na ich pokrycie] 

1. Ustala się cenę emisyjną Akcji imiennych serii C na kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcje. 

Cena emisyjna Akcji serii C jest równa cenie nominalnej. 

2. Akcje imienne serii C zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 
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zakładowego wkładem niepieniężnym w postaci 12.700  (słownie: dwunastu tysięcy siedmiuset) 

udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą: „HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierpcu zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców 

pod numerem  KRS 0000445421, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy, to jest o 

łącznej wartości nominalnej 1.270.000 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt  tysięcy złotych) i 

łącznej wartości rynkowej 12.700.000 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych), które to 

udziały stanowią 42,33% (słownie: czterdzieści dwa całych i trzydzieści trzy setnych procenta) kapitału 

zakładowego wyżej wymienionej spółki i dają w tej spółce 42,33% (słownie: czterdzieści dwa całych i 

trzydzieści trzy setnych procenta) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

3. W związku z faktem, że cena emisyjna Akcji imiennych serii C równa jest cenie nominalnej nie powstanie 

tzw. aggio o którym mowa w art. 396 § 2 KSH. 

 

§4 

[Obejmowanie Akcji serii C] 

1. Objęcie Akcji imiennych serii C nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w § 1 

ust. 4 i § 2 niniejszej uchwały. 

2. Określa się, że termin zawarcia umowy o objecie Akcji imiennych serii C nie może być dłuższy niż do 

dnia 31.07.2013 roku  (trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące trzynastego roku), przy czym 

wzór Oferty oraz Umowy Objęcia Akcji zostanie określony przez Zarząd w odrębnej uchwale. 

 

§5 

[Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy] 

 Na podstawie art. 433 § 2 KSH wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii C przez 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, co jest uzasadnione przyjętą strategią stworzenia Grupy Kapitałowej 

Hollywood w skład której wchodzą już spółki: Pralniomat Sp. z o.o., Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. oraz 

Hollywood Rental Sp. z o.o. W wyniku przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii B, 

w drodze umowy przeniesienia udziałów na pokrycie akcji serii B, Spółka stała się właścicielem 57,67% 

udziałów spółki HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Sierpcu. Po przeprowadzeniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii C, w ramach umów 

przeniesienia udziałów na pokrycie Akcji imiennych serii C, Spółka nabędzie pozostałe 42,33% udziałów stając 

się tym samym jedynym wspólnikiem tej spółki. Po zakończeniu procesu podwyższenia kapitału zakładowego o 

akcje imienne serii C w skład Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. wejdzie spółka „HOLLYWOOD TEXTILE 

SERVICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierpcu. 

 Jednocześnie aprobuje się i przyjmuje opinię Zarządu Spółki zawierającą uzasadnienie pozbawienia 

prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji imiennych serii C. 
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§6 

[Data, od której Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie] 

Akcje imienne serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2013, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 

2013 roku. 

§7 

[Zmiany w Statucie] 

 W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 7 Statutu Spółki otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„§ 7. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi  30.200.000  zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście tysięcy) 

i dzieli się na: 

  200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł 

(słownie: jeden złoty) każda, 

 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imienny serii B, o wartości 

nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C, o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. 

2. Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję 

przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 

4. Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.” 

 

§8 

[Postanowienia końcowe] 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta. 

 

W dniu 23 marca 2015 roku na wniosek akcjonariuszy Zarząd podjął uchwałę w sprawie zamiany akcji 

imiennych zwykłych serii C na akcje zwykłe na okaziciela serii C. 
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UCHWAŁA NR 1 

Zarządu HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu 

z dnia 23 marca 2015 r. 

w sprawie zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela 

 

 

Działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Zarząd Spółki 

HOLLYWOOD S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: 

 

§1 

1. Dokonuje się zamiany 12.700.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii C na akcje zwykłe na 

okaziciela serii C, zgodnie z wnioskami akcjonariuszy, złożonymi w dniu 13 marca 2015r. 

2. Akcjonariusze, którzy złożyli wniosek o zamianę 12.700.000 sztuk akcji zwykłych imiennych serii C 

otrzymają 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.  

 

W dniu 2 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 w sprawie 

wprowadzenia akcji serii C do obrotu na New Connect o treści: 
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Uchwała Nr 3 
z dnia 2 marca 2015 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Sierpcu 
 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 
 Działając na podstawie art.27 ust.2 pkt.3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz na podstawie art.5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 

pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w 

Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym prowadzonych 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji na okaziciela serii D Spółki 

(„Akcje Serii D”) oraz akcji imiennych serii C, po ich zamianie na akcje zwykłe na okaziciela („Akcje 

Serii C”), 

2. Postanawia się o przeniesieniu wszystkich zdematerializowanych akcji, notowanych w 

Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, to jest Akcji Serii D, na rynek regulowany 

prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji Serii D oraz akcji 

serii C Spółki, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na 

rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z art.5 i 6 

Ustawy o Obrocie. 

4. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C i D Spółki do obrotu na rynkach 

prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich 

wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania 

odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu 

dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii C i D do obrotu na rynkach prowadzonych przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również do podjęcia wszelkich niezbędnych działań 

faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem wszystkich akcji notowanych w Alternatywnym 

Systemie Obrotu na rynku NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§2 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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c) Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za 

wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia, z zastrzeżeniem § 12 pkt 2a) 

 

Akcje serii C zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci 12.700 udziałów w kapitale zakładowym 

spółki pod firmą: „HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Sierpcu zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem  KRS 0000445421, o wartości 

nominalnej 100 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 1.270.000 zł i łącznej wartości rynkowej 

12.700.000 zł, które to udziały stanowiły 42,33% kapitału zakładowego wyżej wymienionej spółki i 

uprawniały w tej spółce do 42,33% głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

 

Tym samym Emitent nabył pozostałe 42,33% udziałów stając się jedynym 100% wspólnikiem spółki 

„HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierpcu. 

 

Opinia biegłego rewidenta z badania ww aportu stanowi załącznik nr 1 do Dokumentu Informacyjnego. 

 

 

 

6. Oznaczenie dat od których akcje uczestniczą w dywidendzie  

 

Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2014 tj od dnia 1 

stycznia 2014 roku. 

Akcje serii C nie są uprzywilejowane co do dywidendy oraz są równe w prawach do dywidendy z 

wszystkimi pozostałymi akcjami Emitenta.  

W dniu 26 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 7 przeznaczyło zysk 

netto, za 2013 rok, w kwocie 610.794,77zł w całości na kapitał zapasowy Spółki. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zostało zwołane, na dzień 29 czerwca 

2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podejmie uchwałę w sprawie podziału zysku za 2014 

rok. Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza zaproponowały Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w 

sprawie przeznaczenia zysku netto za 2014 rok,w kwocie 12.160,45 zł, w całości na kapitał zapasowy 

Spółki. 

 

 

7. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń 

dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie 

lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich 

zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień  

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do Alternatywnego Systemu 

Obrotu na NewConnect: 

 

 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda. 
 

Akcje serii C 

Emitent informuje, iż Akcje serii C inkorporują takie same prawa jak notowane w Alternatywnym 

Systemie Obrotu akcje Emitenta serii D. W szczególności tożsame dla wszystkich akcji Emitenta jest prawo 

do dywidendy. 

 

Uprzywilejowanie Akcji Emitenta 

Akcje serii C w rozumieniu art. 351 do 353 KSH nie są uprzywilejowane.  
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Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta 

Statut Spółki nie przewiduje, żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami serii C Emitenta. 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia 

zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny 

światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 

zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości 

obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w 

koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą 

przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót zarówno przedsiębiorcy, nad 

którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów). 

 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

- połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

- przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 

inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 

jednego lub więcej przedsiębiorców; 

- utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

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

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

zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

 

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

przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

- jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji, 

innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej 

kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie 

przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 

odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 

cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 

odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

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

lub 

- wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 

udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

- następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy 

zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której 

należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego; 

- przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
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Zgodnie z art. 94 ustawy zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, 

wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca 

przejmujący kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie 

antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 

miesięcy od dnia jego wszczęcia (art.96 ust.1 ustawy). 

 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać 

wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania 

się od dokonania koncentracji. 

 

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

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

dominującej na rynku. 

 

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

zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

- zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

- wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie 

określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

- udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

 

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

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

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

przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć 

pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 

 

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

informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli 

przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już 

dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w 

drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w 

szczególności: 

- podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

- zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub  

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

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

 

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

Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej 

niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli 

przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody. 

 

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

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

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

nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 

19 ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 
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Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 

stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji Prezesa 

UOKiK i wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

 

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

skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 

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

zgłosiła zamiaru koncentracji. 

 

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

przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek 

Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 

 

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

prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

 

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

okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

 

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorstw 

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

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

koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 

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

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

określone progi obrotu towarami i usługami. 

 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 

struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do 

Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

- zawarciu umowy, 

- ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

- przejęciu większościowego udziału. 

 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można 

również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania 

koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

 

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

przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

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

niż 5 miliardów euro, oraz 

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

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

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

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

 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy: 

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 

miliarda euro, 
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- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 

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

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

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

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

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

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

na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

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

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

o ofercie publicznej zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi. 

Zgonie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW na żądanie KNF, wstrzymuje 

wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub 

wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

 

Dodatkowo w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w 

okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego 

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

naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi 

na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

 

Na żądanie KNF, GPW wyklucza z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku gdy 

obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub 

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

interesów inwestorów.  

Zgodnie z art. 156 ust.1 Ustawy o obrocie każdy kto: 

 1) posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce 

akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, 

wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym 

charakterze, a w szczególności: 

a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego 

pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w 

stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub 

b) akcjonariusze spółki publicznej, lub 

c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub 

dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do 

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

na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze, lub 

d) maklerzy lub doradcy, lub 

 2) posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo 

 3) posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli wiedział lub 

przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna 
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- nie może wykorzystywać takiej informacji. 

 

Osoby wskazane powyżej nie mogą: 

 1) ujawniać informacji poufnej; 

 2) udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. 

 

Na podstawie art. 159 oraz art. 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi zapisy wskazane poniżej odnoszą się zarówno do instrumentów 

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

regulowanym oraz do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu 

lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie. 

 

W związku z powyższym członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub 

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

w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub 

zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 

Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu 

zamkniętego. Osoby wskazane powyżej ponadto nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na 

rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować 

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

mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie zakaz ten odnosi się 

do działania powyższych osób jako organów osób prawnych, a w szczególności do podejmowania 

czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez daną osobę prawną, na 

rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz 

innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących powodować rozporządzenie takimi 

instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  

 

Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności 

dokonywanych: 

- przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba  wskazana powyżej zleciła 

zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby 

w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, 

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

dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na 

piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, 

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

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

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

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

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

- w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed 

rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.  

 

Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie osoby fizyczne, o których mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a 

Ustawy o obrocie obowiązuje okres zamknięty, którym jest: 

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

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

instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 
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- w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 

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

gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu 

do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

- w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 

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

posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

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

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

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

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

 

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej 

Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących 

bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 

wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są 

obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi 

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

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

oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do 

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

takim rynku a także instrumentów wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu. 

Zgodnie z delegacją wskazaną w art. 160 ust 5 Ustawy o obrocie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach 

instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do 

określonych informacji poufnych określa, że informacje, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o 

obrocie, przekazywane do KNF powinny zawierać następujące dane: 

 1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji, a w przypadku gdy przekazywana 

informacja dotyczy transakcji nabycia lub zbycia dokonanych przez osoby blisko związane, również 

imię i nazwisko lub firmę (nazwę) osoby blisko związanej z osobą obowiązaną; 

 2) wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę 

obowiązaną do przekazania informacji z emitentem; 

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

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

 5) datę i miejsce zawarcia transakcji; 

 6) cenę i wolumen transakcji; 

 7) datę i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację. 

Informacje, o których mowa powyżej, powinny być przekazane równocześnie do KNF oraz emitentowi w 

formie pisemnej, w sposób zapewniający zachowanie jej poufności, w terminie 5 dni roboczych od dnia 

zawarcia transakcji. 

 

W przypadku gdy suma wartości transakcji, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, nie 

przekroczyła wartości 5.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, 

obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, informacja powinna być przekazana najpóźniej w ciągu 5 dni 

roboczych od dnia, w którym suma wartości dotychczasowych transakcji zbycia lub nabycia osiągnęła lub 

przekroczyła wartość 5.000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, 

obowiązującego w dniu zawarcia danej transakcji. 
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Jeżeli suma wartości dokonanych transakcji, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, nie 

przekroczyła w danym roku kalendarzowym kwoty 5.000 euro, przeliczanej w określony powyżej sposób, 

przekazanie informacji o transakcjach, powinno być dokonane najpóźniej do dnia 31 stycznia roku 

następującego po roku, w którym transakcje zostały zawarte. 

 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

 

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

- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15 %, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej, 

- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

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

25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

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

1% ogólnej liczby głosów, 

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

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

zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.  

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o: 

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. 

 

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

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

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

 

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

określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

- zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

- nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

- pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 

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

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

którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar 

wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz 

którego ustanowiono zabezpieczenie. 

 

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

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

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

spółki publicznej; 
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b) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

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

przez: 

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

- inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane 

przez ten sam podmiot; 

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

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

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

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

pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

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

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

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

akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot 

ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym 

zgromadzeniu, 

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

uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

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

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

wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

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

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

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

zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;  

f)  na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w lit. e), posiadając akcje spółki 

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

głosów określonego w tych przepisach. 

 

W przypadkach, o których mowa w lit. e) oraz f), obowiązki określone w tym rozdziale mogą być 

wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w lit. e), domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki 

publicznej przez: 

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 

również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

- mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania 

na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

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

 

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

wlicza się: 

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

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

do wykonywania prawa głosu zgodnie z lit. d),  

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

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 
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Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane 

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

rozporządzać według własnego uznania. 

 

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

spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 

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

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

 

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

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

zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

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

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

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

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

 

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

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

 

Prawa wynikające z instrumentów finansowych oraz zasady ich realizacji 

 

Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta 

 

Prawo do zbycia akcji 

Zgodnie z art. 337 § 1 k.s.h. akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów 

ograniczających to prawo. 

 

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 

4064 k.s.h.) 

 

Prawo do udziału w zysku Spółki, tj. prawo do dywidendy  

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 k.s.h. mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w 

jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 

Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom 

Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu 

dywidendy ustalonym przez walne zgromadzenie.   

 

Wszystkie akcje serii C są równe w prawach co do dywidendy. Akcje serii C są tożsame w prawie do 

dywidendy z akcjami spółki znajdującymi się w obrocie. Zgodnie z art. 348 § 3 k.s.h. dzień dywidendy, 

może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, 

licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały określone 

w regulacjach KDPW. 

 

Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 k.s.h. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o 

pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno 

odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 k.s.h.). Statut 

Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla wprowadzanych do 

alternatywnego systemu obrotu akcji serii C. Tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. 

Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek 
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publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział 2 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad Działania 

KDPW – Wypłata dywidendy lub dochodów funduszu inwestycyjnego zamkniętego bez wykupywania 

certyfikatów inwestycyjnych. 

 

Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednakże 

podlega przedawnieniu. 

 

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo 

poboru  

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 k.s.h. W przypadku nowej emisji 

akcjonariusze Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 

posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę 

papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. W 

interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 k.s.h., po spełnieniu określonych kryteriów walne 

zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości 

lub części. 

 

Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru 

w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej 

ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 k.s.h.). 

 

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału 

zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), 

z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na 

warunkach określonych w uchwale. Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy 

uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku kiedy 

akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 

433 § 3 k.s.h.). 

 

Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej 

W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej 

wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki,  zgodnie z art. 468 § 1 

k.s.h. W myśl art. 474 § 1 k.s.h., po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić 

podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. 

Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 k.s.h., 

dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat 

na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza 

ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. 

Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie. 

 

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach 

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela.  

 

Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Na podstawie art. 412 § 1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 

Zgodnie z art. 4061 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie 

osobom, które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego 

Zgromadzenia (tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły 
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żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie 

wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 

powszednim po dniu rejestracji (record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 1 k.s.h.). 

 

Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla 

akcjonariusza. Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW i 

przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych 

akcji spółki publicznej. 

 

Na podstawie art. 4063 k.s.h. akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą WZ) i nie będą odebrane przed 

zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u 

notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. 

 

W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i 

użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki 

przysługuje, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. 

 

Prawo głosu 

Z każdą akcją serii C Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii C są tożsame w prawie głosu z akcjami spółki znajdującymi się w 

obrocie. 

 

Zgodnie z art. 412 § 1 k.s.h akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 k.s.h. w spółce publicznej głos może 

być oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod 

rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu (art. 4121 § 2 k.s.h.). 

 

Zgodnie z art. 4113 k.s.h. akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (split 

voting), jak również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego 

Zgromadzenia) przewidują taką możliwość to Akcjonariusz Spółki może oddać głos drogą 

korespondencyjną, Ponadto Statut Spółki może dopuszczać możliwość udziału akcjonariusza w Walnym 

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 § 1 k.s.h.). W obecnym 

brzmieniu Statutu, nie jest przewidziana powyższa możliwość. 

 

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki 

Zgodnie z art. 410 § 1 k.s.h., niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy 

sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z 

wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im 

głosów. Lista ta winna być podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad 

walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 410 § 2 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału 

zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona 

przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru 

jednego członka komisji. 
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Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Zgodnie z art. 399 § 3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co 

najmniej 50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 

Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

 

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do 

złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw   

Zgodnie z art. 400 k.s.h. akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału 

zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia                           i 

umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć 

Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia 

przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd 

rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 

występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie 

przewiduje odmiennych postanowień w tej materii. 

 

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być zgłoszone 

Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 

 

Prawo zgłaszania projektów uchwał 

Na mocy art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed 

terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 

zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 k.s.h.) 

 

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania 

Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu 

ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. 

 

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 

Zgromadzenia Spółki  

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem 

obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. Wniosek taki należy złożyć 

do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia 

przed Walnym Zgromadzeniem. 

 

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

Na podstawie art. 385 § 3 – 6 k.s.h. wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób 

powołania Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która 

przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę 

członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady 

Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 
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k.s.h.). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną 

zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy 

akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej 

wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 k.s.h.). 

W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub 

ograniczeń (art. 385 § 9 k.s.h.). 

 

Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej 

powołania rewidenta ds. szczególnych 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, 

posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w 

sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt spółki, określonego 

zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym 

celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej 

uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Emitenta.  

W przypadku gdy walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku 

wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem wymogów 

formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni 

od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 

rewidenta ds. szczególnych 

 

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki 

Stosownie do art. 428 § 1 k.s.h. akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego zgromadzenia 

żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez 

Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Zarząd 

Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 

§ 2 k.s.h. Zarząd powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z 

art. 428 § 5 w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki 

żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi 

informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest 

obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania 

podczas Walnego Zgromadzenia. 

 

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku  o udzielenie 

informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli 

udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią 

powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, 

handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 

§ 6). 

 

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 k.s.h. akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka 

handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku 

dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) k.s.h. wobec określonej spółki handlowej albo 

spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, 

o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub 

na podstawie porozumień z innymi osobami. 

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z 

nich to: 

a) prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 

k.s.h.); 
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b) prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 

395 § 4 k.s.h.); 

c) prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia 

odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do 

żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, 

prawo do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, 

na który lista powinna być wysłana (art. 407 k.s.h.§ 1 i 11); 

d) prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.); 

e) prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 

Emitenta (art. 505, 540 i 561 k.s.h.). 

 

Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma prawo do złożenia wniosku do sądu 

rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych (art. 429 § 1 k.s.h.) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych 

innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 k.s.h. (art. 429 § 2 

k.s.h.). 

 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Spółki 

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy 

Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 k.s.h., akcjonariusz może 

wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. 

Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest zgodnie z art. 422 § 2: 

1. zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, 

2. akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu 

zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu, 

3. akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

4. akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku 

wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 

porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.  

 

Zgodnie z art. 424 § 2 k.s.h. w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego 

Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o 

uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne 

Zgromadzenie. 

 

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 

wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 k.s.h.) 

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną 

osobę każdy akcjonariusz lub osoba której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale 

majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do 

naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia 

udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, 

jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia 

ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  
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Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 

Zgromadzenia sprzecznej z ustawą 

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 k.s.h. wystąpić przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie 

nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie powinno być 

wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później 

jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

 

Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia o 

prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 328 § 6 k.s.h. akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane akcje 

Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez 

podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie 

o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują Akcjonariusze posiadający 

akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. 

 

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

 

Zgodnie z art. 395 KSH decyzję, w drodze uchwały, dotyczącą podziału zysku (lub pokryciu straty) oraz 

wypłaty dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które powinno odbyć się 

w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień 

ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). 

 

Wszystkie akcje Emitenta są zrównane w prawach do dywidendy.  

 

Emitent dotychczas nie wypłacał dywidendy. W przyszłości podejmowanie uchwał w zakresie wypłaty 

dywidendy będzie uzależnione od wielu okoliczności, w tym w szczególności od: osiąganych zysków i 

płynności finansowej Emitenta.  

 

Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 

instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika 

podatku 

 

W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów 

związanych z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi 

powinni skorzystać z porad świadczonych przez doradców podatkowych. 

 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się 

według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych: 

1. podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

2. przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych 

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

dochodowym od osób fizycznych), 
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3. podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt.. 4 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych), 

4. płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z 

przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu 

skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 

lutego 2002 r. skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek 

papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

 

Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 

wartościowych 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z 

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 

% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem 

od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów 

finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie 

łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

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 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, kreślonymi na podstawie art. 22 ust. 

1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, 

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, osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w 

art. 45 ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w 

roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia 

pochodnych instrumentów finansowych,  a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z 

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów 

(akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład 

niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny 

podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki 

podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku 

ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu 

zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 

właściwy organ administracji podatkowej. 
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Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie „dochodu 

z udziału w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji dochodem z udziału w zyskach 

osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt. 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód 

uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku 

otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału 

zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych 

kapitałów osoby prawnej. 

 

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do 

przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych  z odpłatnego zbycia akcji na 

rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją 

osoby prawnej, nie zalicza się kwot w tej części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, 

umarzanych lub unicestwianych w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, 

ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty nie stanowiące przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt. 3 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy                         

o podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego 

przychodu. 

 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, 

określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

a) podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu 

b) zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej spółek, które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych): 

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca  w Rzeczpospolitej Polskiej lub 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

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

w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1, 

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych jest: 

– spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 

– zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend 

oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w 

wysokości, o której mowa w pkt. 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
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Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 

udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3 powyżej, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) 

z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku 

posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch 

lat spółka,  o której mowa w pkt. 2 powyżej, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za 

zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 

20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się 

od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

 

Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku 

dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika 

urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

 

Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 

wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę 

pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania 

przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze 

sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na 

zasadach ogólnych. 

Zgodnie z art. 25 Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały 

papiery wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co 

miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku 

podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy 

opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako 

różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą 

zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 

ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki 

podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku 

ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu 

zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 

właściwy organ administracji podatkowej. 

 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na 

podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy 

kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, 

którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 

– osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 

3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i 

– osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania 

(art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend  i innych 

udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione 

postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą 

Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. 
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W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania 

dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są 

postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw 

podatkowych.  

 

Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo 

niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca 

siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), 

wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 

30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej                 

z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest 

możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. 

Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego 

dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące warunki: 

– 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, 

– uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca  w Rzeczpospolitej Polskiej lub 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

– spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) 

w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1, 

– odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych jest: 

– spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 

– zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

 

Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend 

oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w 

wysokości, o której mowa w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 

udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu 

udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku 

posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat 

spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od 

dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od 

następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

 

Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez 

niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. 
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Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 

darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, 

podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

1. w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 

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

2. prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa 

lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo 

pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 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, 

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 jest 

zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt. 9 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi 

instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym 

albo w Alternatywnym Systemie Obrotu. W związku z czym obrót instrumentami finansowymi Emitenta 

jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega  opodatkowaniu podatkiem od 

czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych 

(art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).W takiej sytuacji, zgodnie z art. 

4 pkt. 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia 

podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 

Odpowiedzialność płatnika podatku 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 

Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i 

pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - 

odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te 

należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o 

odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią 

inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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8. Wskazanie osób zarządzających emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów 

dokonujących badania sprawozdań finansowych   

 

8.1 Osoby zarządzające emitentem 

 

 

Firma emitenta: Hollywood 
Forma prawna: Spółka Akcyjna 
Siedziba: Sierpc 
Adres:  ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc 
Telefon: + 48 (24) 275 81 29 
Faks: + 48 (24) 275 81 29 
Strona internetowa: www.hollywoodsa.eu 
E-mail: biuro@hollywoodsa.pl 
Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 146351367 
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 7761698650 
Numer KRS: 0000438549 
W imieniu Emitenta  Adam Konieczkowski – Prezes Zarządu 
 Maria Kopytek – Członek Zarządu 
 

 

Źródło: Emitent  

 

8.2 Autoryzowany doradca 

 

Firma: 
Corvus Corporate Finance  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba Biura: Warszawa 

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

Telefon: +48 22 826 84 95 

Faks: +48 22 826 84 96 

Adres poczty elektronicznej: corvuscf@corvuscf.pl 

Adres strony internetowej: www.corvuscf.pl 

Źródło: Autoryzowany Doradca 

  

http://www.m4b.pl/
mailto:corvuscf@corvuscf.pl
http://www.corvuscf.pl/
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8.3 Podmioty dokonujące badania sprawozdań finansowych emitenta  

 

Firma: „IQ Audyt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa 

Telefon: 
22 355 29 40 

 

Telefon: 
22 355 29 40 

 

Adres poczty elektronicznej: biuro@iqaudyt.pl  

Źródło: Biegły Rewident 

 

 

 

 

9. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta, mających   istotny 

wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z 

podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, 

siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej 

liczbie głosów 

 

HOLLYWOOD S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood. Grupa Kapitałowa 

posiada strukturę holdingową, w której Emitent  prowadzi działalność za pośrednictwem spółek 

zależnych. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w różnych obszarach 

pralnictwa. W skład Grupy Kapitałowej Hollywood na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzą 

następujące spółki zależne: 

 

1) HOLLYWOOD  TEXTILE  SERVICE  sp. z o. o. 

 

Hollywood Textile Service sp. z o. o. powstała z przekształcenia P.H.U. Hollywood Adam Konieczkowski, 

Renata Konieczkowska spółka jawna. Spółka posiada zakład usługowy zlokalizowany w Sierpcu przy ul. 

Bojanowskiej 2a - Zespół Pralni „HOLLYWOOD”. Zakład został oddany do użytku w 2005 roku, natomiast 

w latach 2007 - 2009 został znacząco rozbudowany. Obecna powierzchnia zakładu wynosi ponad 4.000 

m2. Zakład jest w 100% wyposażony w nowe urządzenia i instalacje, co powoduje, że w najbliższych 

kilkunastu latach nie ma potrzeby przeprowadzania większych inwestycji.  

 

Zakład składa się z kilku hal, gdzie każda hala przeznaczona jest dla oddzielnego segmentu branży:     

a. branża hotelowa - hala A    

b. branża zakładów przemysłowych (odzież robocza) – hala B   

c. branża segmentu medycznego – hala C   

 

mailto:biuro@iqaudyt.pl
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Zespół Pralni „HOLLYWOOD” jest najnowocześniejszym tego rodzaju obiektem w kraju oraz jednym z 

najnowocześniejszych  w Europie.  

 

2) HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o. 

 

Hollywood Rental sp. z o.o. powstała w celu wykonywania specjalistycznej działalności w zakresie serwisu 

i wynajmu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych, serwisu i wynajmu mat wejściowych, serwisu i 

wynajmu ręczników wielokrotnego użytku oraz czyściwa. Obszarem działalności spółki jest teren całej 

Polski. W 2011 roku spółka zakupiła nieruchomość przy ul. Płockiej w Sierpcu, na której do końca 2015 

roku powstanie zakład usługowy.  Obecnie trwa proces inwestycyjny związany z remontem obiektu, w 

tym hal produkcyjnych. 

 

3) PRAL SERWIS  WARSZAWA sp. z o. o. 

 

Firma powstała z przekształcenia działalności Polservis Adam Konieczkowski. Projekt Pral Serwis zakłada 

powstanie w dużych miastach na terenie całej Polski zakładów pralniczych z przeznaczeniem 

wykonywania usług pralniczych dla małych instytucjonalnych klientów oraz klientów indywidualnych. 

Segment klientów indywidualnych oraz małych klientów instytucjonalnych jest w Polsce słabo 

zorganizowany. Takim klientem nie są zainteresowane duże zakłady pralnicze, ponieważ w dużej masie 

bielizny taki klient może się zagubić. Trudno jest również osiągnąć w dużym zakładzie przemysłowym 

dobrą jakość dla małego klienta z uwagi na brak powtarzalności w małych partiach. Założeniem Pral 

Serwisu jest wykonywanie usług o bardzo wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. Powierzchnia 

planowanych zakładów pralniczych będzie wynosić pomiędzy 400 a 600 m 2. Pierwszy zakład znajdujący 

się w Hotelu Marriott w Warszawie oferuje innowacyjną, skuteczną i wydajną procedurę czyszczenia w 

zakresie przemysłowej pielęgnacji tkanin. Najważniejszym atrybutem tej usługi jest zastosowanie 

technologii czyszczenia opartej na całkowicie bezpiecznym i przyjaznym dla użytkownika oraz 

środowiska, innowacyjnym środku chemicznym o nazwie SOLVONK4. 

 

4) PRALMED  sp. z o.o. 

 

PRALMED  sp. z o.o. została założona w 2012 roku. Realizowany w ramach spółki projekt „Pralniobox” 

przewiduje powstanie sieci automatów bezobsługowych do przyjmowania i wydawania garderoby 

klientów indywidualnych. Automaty będą instalowane w dużych biurowcach, apartamentowcach, 

ekskluzywnych osiedlach itp. Klienci będą mieli możliwość płacenia za wykonana usługę kartą płatniczą 

lub opcjonalnie bilonem bezpośrednio w automacie. Automaty będą podłączone on-line z pralniami  Pral 

Serwis w różnych miastach, które dwa razy dziennie będą odbierać bieliznę do serwisu i jednocześnie 

dostarczą  ją po wykonaniu usługi.  
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5) POLTEXTIL sp. z o. o.  

 

Poltextil sp. z o.o. powstała we wrześniu 2011 roku. Spółka skupia 7 podmiotów działających w branży 

pralniczej oraz tekstylnej, których dewizą jest hasło „Solidny Partner”. Udziałowcami spółki są polskie 

firmy z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem, będące jednymi z największych i najprężniej 

rozwijających się w zakresie produkcji oraz świadczenia usług serwisowania bielizny i odzieży roboczej. 

Działalność spółki polega na skoordynowanej współpracy udziałowców w walce z nieuczciwą 

konkurencją, która stosuje ceny dumpingowe przy wykonywaniu usług, dokonywaniu wspólnych 

zakupów, wspólnej promocji, prowadzeniu działań edukacyjnych dla klientów - związane z promowaniem 

rentalu, systemu RFID umożliwiającego automatyczną identyfikację inaczej rozpoznanie obiektu przy 

użyciu fal radiowych i innych rozwiązań branżowych. 

 

6) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH  

 

Spółka została zarejestrowana w dniu 29 listopada 2013 roku. Siedzibą firmy jest Berlin. Firma jest 

biurem handlowym, którego zadaniem jest pozyskanie kontrahentów pralniczych i rentalowych z rynku 

niemieckiego w segmencie hotelowym, zakładów przemysłowych i segmentu medycznego. Zadaniem 

spółki jest również sprzedaż tekstyliów na rynku niemieckim oraz oferowanie wysokospecjalistycznych 

usług technicznych, które są przedmiotem działalności spółki  Medij sp. z o. o. w Pępowie. Swoją 

działalność spółka rozpoczęła od poszukiwania klientów segmentu hotelowego. Berlin w ciągu roku 

odwiedza 25 mln turystów do dyspozycji których jest 730 hoteli. W Berlinie w najbliższym czasie zostanie 

oddanych do użytku 60 nowych hoteli, których część może stanowić potencjalnych odbiorców usług 

pralniczych. 

  

7) HTS MEDIJ sp. z o.o. 

 

Spółka HTS Medij sp. z o.o. powstała z dniem 1 lipca 2013 roku z przekształcenia jednoosobowej 

działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą 

DANUTA ŁAPAWA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MEDIJ. Podstawowym obszarem działalności spółki 

są trzy główne segmenty tj. pralnictwa, utrzymania czystości i gastronomi na które składają się: 

 pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 

 niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

 specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 

 przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), 

 sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 

 sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 
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 zbieranie odpadów niebezpiecznych. 

 

W zakresie utrzymania czystości spółka oferuje sprzątanie zarówno pomieszczeń biurowych, jak i 

socjalnych oraz przemysłowych w tym m.in.: mycie ścian, posadzek, konstrukcji oraz hal produkcyjnych i 

magazynów, polerowanie podłóg, nakładanie powłoki polimerowej, mycie okien i ciągów 

komunikacyjnych. Nadto Spółka oferuje mycie witryn fasad i elewacji zewnętrznych metodą ciśnieniową 

oraz sprzątanie po remontach. 

W ramach swojej oferty spółka oferuje również, czyszczenie suchym lodem, która to metoda jest 

szczególnie polecana do: czyszczenia turbin i transformatorów w energetyce, czyszczenia wszelkiego 

rodzaju form, maszyn i urządzeń (w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, gumowym, metalowym, 

tworzyw sztucznych, aluminiowych, itp.), czyszczenia maszyn drukarskich, czyszczenia elewacji w 

budownictwie. Zaletą tej technologii jest oszczędność czasu, bowiem nie wymaga ona zatrzymania 

produkcji, proces czyszczenia odbywa się „na sucho” co umożliwia prace pod napięciem.  

 

8) HTS AMA  sp. z o.o. 

 

HTS AMA Sp. z o.o. powstała z przekształcenia spółki cywilnej Pralnia Przemysłowa AMA działającej w 

branży pralniczej od 1997 roku. Spółka prowadzi swój Zakład Pralniczy w Poznaniu. Podstawowym 

obszarem działalności spółki jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych na rzecz placówek 

służby zdrowia, klientów z branży hotelarskiej, a także firm sprzątających i zakładów produkcyjnych. 

Spółka obsługuje także klientów z rynku niemieckiego.  

 

9) KONSORCJUM PRALNICZE sp.  z o.o. 

 

Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni to Zakład Pralniczy oddany do użytku w 1996 roku. Od 

kwietnia 2015 roku 80,06% udziałów Konsorcjum Pralniczego sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej 

Hollywood S.A.. Zakład Pralniczy, zlokalizowany przy obwodnicy trójmiejskiej, uznawany jest za jeden z 

większych obiektów tego rodzaju w województwie pomorskim. Zakład Pralniczy o mocy przerobowej 

17.000 kg bielizny i odzieży na dobę zajmuje powierzchnię 4,02 tys. m², przy czym powierzchnia 

produkcyjna zajmuje 2,83 tys. m². 
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Schemat Grupy Kapitałowej  

Hollywood S.A. 
 

 

 
 

 

 

 

10. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy: 

 

a) emitentem, a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

emitenta 
 
Pan Cezariusz Konieczkowski (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) jest synem Prezesa Zarządu Emitenta 
– Adama Konieczkowskiego. 
 

b) emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta 
 
Prezes Zarządu Emitenta – Pan Adam Konieczkowski wraz z podmiotem zależnym spółką pod firmą 
Pracosław sp. z o. o. na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego posiadają łącznie 
27.100.000 akcji, stanowiących 87,42% udziału w kapitale zakładowym oraz 91,96% udziału w głosach na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 

HOLLYWOOD S.A.

"HOLLYWOOD TEXTILE 
SERVICE" Sp. z o.o.

100%

HOLLYWOOD RENTAL Sp. 
z o.o.

100%

PRALMED Sp. z o.o 

100%

PRAL SERWIS WARSZAWA 
Sp. z o.o.

100%

POLTEXTIL Sp. z o.o. 

16,04%

HOLLYWOOD TEXTILE 
SERVICE  DEUTSCHLAND 

GmbH 100%

HTS MEDIJ Sp. z o.o. 

75%

HTS AMA sp.  z o.o

75%

KONSORCJUM PRALNICZE 
sp.  z o.o

80,06%
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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) 
 
 
Poza wskazanymi powyżej powiązaniami, nie występują inne powiązania kapitałowe, organizacyjne lub 

rodzinne o istotnym wpływie na działalność Spółki. 

 

11.  Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z emitentem i wprowadzanymi 

instrumentami finansowymi 

 

11.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Grupa 

Kapitałowa Emitenta 

 
1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  

 
Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Hollywood jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce. Na 
wyniki finansowe generowane przez Grupę wpływ mają: poziom PKB, poziom średniego wynagrodzenia 
brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek 
gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego, 
spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw, czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć 
negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy, poprzez obniżenie popytu na usługi i 
produkty Grupy Kapitałowej Hollywood, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników 
finansowych Grupy. Czynnikiem ograniczającym ryzyko wpływu sytuacji gospodarczej Polski na 
działalność Grupy jest specyfika branży, w której działa Grupa tj. branży pralniczej, która jest odporna na 
wahania koniunktury gospodarczej. 
 

2. Ryzyko zwiększenia się konkurencji w branży  

 
Rynek, na którym działa Grupa Kapitałowa Hollywood, charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Cały 
czas powstają nowe podmioty działające w branży oraz upadają lub kończą działalność inne, które z 
różnych względów nie poradziły sobie na rynku. Taka sytuacja sprzyja wzmożonej konkurencji zarówno 
pod względem cen jak i poziomu świadczonych usług. Ograniczeniem powyższego ryzyka jest stale 
powiększający się wolumen rynku do zagospodarowania przez pralnie przemysłowe. W dalszym ciągu, 
stopniowo lecz sukcesywnie ze względów ekonomicznych likwidowane są pralnie własne dotychczas 
działające w strukturach szpitali, hoteli, wojska oraz domów pomocy społecznej. Likwidacja 
wyeksploatowanych i nierentownych pralni w zdecydowanej większości sektora publicznego, powoduje 
wprowadzenie na rynek dodatkowego potencjału wyrobów tekstylnych przeznaczonych do prania. 
Potencjalne powstanie nowych firm w branży pralniczej nie powoduje znaczącego zwiększenia się 
konkurencji z powodu stale powiększającego się rynku usług pralniczych.   
 

3. Ryzyko wpływu konsolidacji branży 

 
Grupa Kapitałowa Hollywood narażona jest na ryzyko niekorzystnego wpływu konsolidacji w branży. 
Postępująca konsolidacja może mieć negatywny wpływ na konkurencję i powodować spadek marż, 
w efekcie czego wyniki, sytuacja finansowa lub perspektywy rozwoju Grupy mogą ulec pogorszeniu. 
Grupa Kapitałowa Hollywood ogranicza niniejsze ryzyko między innymi poprzez umacnianie pozycji na 
obecnych rynkach tj. rynku hotelowym, zakładach opieki zdrowotnej oraz zakładach przemysłowych wraz 
z dywersyfikacją obszarów działalności oraz poprzez wysoką jakość świadczonych usług. 
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4. Ryzyko związane z celami strategicznymi 

 
Rynek usług pralniczych, na którym działa Grupa Kapitałowa Hollywood, podlega ciągłym zmianom 
dlatego sytuacja finansowa Grupy zależy od zdolności do opracowania skutecznej długoterminowej 
strategii działania. Wszelkie błędne decyzje podjęte w wyniku niezdolności do dostosowania się 
przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków rynkowych lub niepowodzenie planów strategicznych 
związanych z poszerzaniem Grupy Kapitałowej o nowe podmioty miałyby negatywny wpływ na 
działalność oraz sytuację finansową Grupy. Powyższe ryzyko jest ograniczane m.in. wieloletnim 
doświadczeniem Zarządu Emitenta. Dodatkowo Emitent zakłada, iż strategia Grupy będzie 
przygotowywana i konsultowana w kooperacji ze specjalistycznymi podmiotami doradczymi tj. 
doradcami finansowymi oraz doradcami prawnymi. 
 

5. Ryzyko związane ze strategią dotyczącą akwizycji 

  
Efektywność działań akwizycyjnych zależy od zdolności do określenia i realizowania odpowiedniej 
strategii. Ewentualne podjęcie nietrafionych decyzji akwizycyjnych, wynikających z dokonania 
niewłaściwej oceny nabywanego podmiotu oznaczać może nieprzewidziane, negatywne skutki finansowe. 
Przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej Emitent przeprowadza due deligence podmiotu 
posiłkując się doradcami finansowymi i prawnymi. Ponadto, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia 
takiego zagrożenia Emitent prowadzi bieżącą analizę branży, czynników mających wpływ na jej rozwój 
oraz występowania lub zmiany trendów rynkowych tak, aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne 
określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego, a w konsekwencji nabywanie podmiotów 
zgodnych z kierunkiem tych zmian.  
 

6. Ryzyko związane z realizacją przejęć innych podmiotów 

 
Istnieje ryzyko, że przejęte podmioty nie wypracują przewidywanych wyników i/lub nie wystąpią 
wszystkie przewidywane efekty synergii. Ponadto, poza powyższym ryzykiem istnieją również ryzyka 
związane z samym procesem przejęcia o charakterze finansowy, prawno- podatkowy oraz 
organizacyjnym. W rezultacie urzeczywistnienia ryzyk jednego bądź obu wymienionych rodzajów Grupa 
może nie osiągnąć zakładanego wzrostu obrotów realizowanych zysków w wyniku działań 
konsolidacyjnych. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent, jeśli uzna, że będzie taka potrzeba to będzie 
zatrudniać każdorazowo doradców prawnych i finansowych, którzy wesprą spółki w przeprowadzeniu 
akwizycji oraz procesu integracji nowego podmiotu z Grupą Kapitałową Hollywood.  

 
7. Ryzyko związane ze specyfiką spółki holdingowej 

 
Emitent pełni w Grupie Kapitałowej Hollywood rolę spółki holdingowej, której główne aktywa obejmują 
udziały w poszczególnych spółkach składających się na Grupę Kapitałową Hollywood. Emitent ma funkcję 
nadrzędną w zakresie organizacji, koordynacji oraz nadzoru właścicielskiego nad działalnością 
operacyjną, handlową i finansową spółek z Grupy Kapitałowej. Emitent nie prowadzi działalności 
operacyjnej umożliwiającej pozyskiwanie przychodów z innych źródeł niż w postaci dywidend od 
podmiotów z Grupy Kapitałowej Hollywood. W związku z tym wykonywanie przez Emitenta zobowiązań 
wobec podmiotów trzecich, w tym zobowiązań finansowych, a także wypłata dywidendy, uzależnione są 
od wyników finansowych podmiotów podporządkowanych i organizacji transferu środków pieniężnych u 
tych podmiotów, jak i pomiędzy spółkami z Grypy Kapitałowej Hollywood. 
 

8. Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi 

 
Emitent zawierał i będzie zawierał w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii 
Emitenta wszystkie takie transakcji zostały zawarte na warunkach rynkowych. Nie można jednak 
wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru w/w transakcji, co 
mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych, a tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ 
na działalność, sytuację finansową i wyniki Emitenta. 
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9. Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza  

 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Pan Adam Andrzej Konieczkowski wraz 
podmiotem zależnym spółką pod firmą Pracosław sp. z o.o. posiadają łącznie 87,42% udziału w kapitale 
zakładowym Emitenta i 91,96% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W związku z 
powyższym wpływ większościowego akcjonariusza na działalność Emitenta jest znacznie większy niż 
pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 oraz art. 416 Ksh, rodzi to ryzyko, że 
pozostali akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. 
Czynnikiem ograniczającym powyższe ryzyko i zabezpieczeniem mniejszościowych akcjonariuszy jest 
działanie Spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. 
 

10. Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organu nadzoru 

Emitenta a członkiem Zarządu i większościowym akcjonariuszem  

 
Pomiędzy Prezesem Zarządu Emitenta, będącym równocześnie większościowym akcjonariuszem 
Emitenta Panem Adamem Andrzejem Konieczkowskim, a jednym z członków Rady Nadzorczej, Panem 
Cezariuszem Konieczkowskim, istnieją powiązania rodzinne (Pan Cezariusz Konieczkowski jest synem 
Pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego). W związku z powyższym istnieje potencjalne ryzyko 
wystąpienia konfliktu interesów w szczególności w aspekcie związanym z prawidłowym sprawowaniem 
nadzoru, co przejawiać się może np. oddziaływaniem na funkcjonowanie organów Spółki przez osoby 
będące rodziną.  
 
 

11. Ryzyko ewentualnego odejścia kluczowych członków kadry kierowniczej  

 
Na działalność Grupy Kapitałowej Hollywood duży wpływ wywiera jakość pracy kadry zarządzającej. 
Ewentualna utrata niektórych członków kadry będzie mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację 
finansową i wyniki Grupy. Wraz z odejściem kluczowych osób z kierownictwa, Grupa Kapitałowa 
Hollywood mogłaby zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu 
zarządzania i działalności operacyjnej. Grupa kładzie szczególny nacisk na zaimplementowanie systemów 
motywacyjnych dla jej kluczowych pracowników, które będą uzależniały ich wynagrodzenie od efektów 
pracy oraz zaangażowania w działalność operacyjną. Grupa na bieżąco monitoruje zmiany na rynku pracy 
i systematycznie koryguje politykę płacową. 
 

12. Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego i podatkowego 

 
Na działalność Grupy Kapitałowej mają wpływ zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, 
w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ochrony 
środowiska oraz prawa handlowego. Każde wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego 
regulacji, może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów oraz 
niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej. 
 

13. Ryzyko różnic kursowych  

 
Działalność Grupy Kapitałowej Hollywood cechuje wrażliwość na zmianę kursu euro i dolara w relacji do 
złotówki, co jest związane z zakupami importowanych produktów (min. środków piorących), 
pochodzących od producentów m.in. z Niemiec. Znaczące wahania kursów mogą narazić Grupę na straty z 
powodu spadku rentowności świadczonych usług. W celu minimalizacji tego ryzyka Grupa nabywa towary 
w dużych ilościach od sprawdzonych producentów, co ma wpływ na cenę nabywanych produktów.  
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Czynniki ryzyka związane działalnością oraz z otoczeniem, w którym działają spółki zależne 
 

14. Ryzyko wzrostu cen nośników energii 

 
Technologia wykorzystywana w pralniach należących do podmiotów z Grupy Kapitałowej min. 
zlokalizowanych w Zespole Pralni „HOLLYWOOD” należącym do Hollywood Textile Service sp. z o. o. z 
siedzibą w Sierpcu cechuje się bardzo korzystnym współczynnikiem energochłonności. Pomimo tego, 
znaczącymi kosztami działalności zakładu jest koszt gazu oraz koszt energii elektrycznej. Istnieje zatem 
ryzyko wzrostu cen podstawowych nośników energii, które należy uznać za znaczące z punktu widzenia 
prowadzenia działalności. Czynnikiem ograniczającym powyższe ryzyko jest m.in. wdrażanie przez spółkę 
wielu autorskich rozwiązań technicznych pozwalających na znaczne ograniczenie kosztów 
wykonywanych usług m.in.:  

a) Opracowany w ramach samodzielnie prowadzonych badań, zintegrowany system odzysku, 

energii cieplnej z urządzeń, do podgrzewu wody technologicznej, 

b) System odzysku ciepła z wody popralniczej, 

c) System recyrkulacji wody technologicznej, 

d) System wykorzystania zrzutu wody popralniczej do wytwarzania energii elektrycznej. 

 
15. Ryzyko uzależnienia się od kluczowych dostawców  

 
Podmioty należące do Grupy Kapitałowej Hollywood posiadają zdywersyfikowany portfel dostawców. 
Poziom rozproszenia zapewnia bezpieczeństwo działalności, jednakże pomimo dużego rozdrobnienia 
producentów w grupie dostawców istnieje kilku dostawców z dużym udziałem, którzy mogą wywierać np. 
presję cenową na Grupę. Powyższe ryzyko jest ograniczane długoletnią współpracą z dostawcami oraz 
silną pozycją spółki na rynku, a także dużą wartością zamówień. 
 

16. Ryzyko związane z umowami realizowanymi w trybie przepisów Ustawy – Prawo 

zamówień publicznych 

 
Część realizowanych przez Grupę Kapitałową umów zawieranych jest z podmiotami zobligowanymi 
stosować przy udzielaniu zamówień przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Umowy te z 
zasady nie podlegają możliwości negocjowania ich warunków, co częstokroć wymusza zgodę podmiotów 
tworzących Grupę Hollywood, na postanowienia nie w pełni odpowiadające jej interesom. Ponadto, 
zgodnie przepisami art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W związku z powyższym, należy podkreślić, 
że realizacja umów zawieranych w trybie przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych niesie ze 
sobą ryzyko nieosiągnięcia zakładanych przy ich zawieraniu przychodów tak z powodu możliwości 
odstąpienia od nich przez zamawiającego w warunkach wynikających z  powołanego przepisu, jak 
również ze względu na konieczność akceptacji postanowień umów w istocie narzuconych przez 
zamawiającego np. w zakresie kar umownych. 

 
17. Ryzyko związane z możliwością utraty statusu Zakładu Pracy Chronionej 

 
Przedsiębiorstwo należące do Hollywood Textile Service sp. z o. o. – podmiotu w 100 % zależnego od 
Emitenta, posiada status Zakładu Pracy Chronionej. Z tego tytułu spółka ma prawo do korzystania z wielu 
ulg, zwolnień podatkowych oraz możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu niektórych środków 
trwałych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Istnieje jednak ryzyko, że w 
wyniku wprowadzenia przez Unię Europejską niekorzystnych zmian w prawie pracy, spółka może stracić 
status Zakładu Pracy Chronionej, co wiązałoby się z utratą wielu przywilejów z których do tej pory spółka 
korzystała, co może wpłynąć na osiągane wyniki finansowe. 
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18. Ryzyko związane z odpowiedzialnością w zakresie ochrony środowiska  

 
W związku z nadrzędnością prawa unijnego nad krajowym i koniecznością ciągłego dostosowywania 
polskich norm do standardów europejskich, nie można wykluczyć, iż w przyszłości wejdą w życie 
przepisy, które zmienią obowiązujące uwarunkowania środowiskowe i zmuszą spółki zależne do 
poniesienia dalszych nakładów inwestycyjnych. Wzrost kosztów, ponoszonych przez spółki zależne, 
związanych z ochroną środowiska, może doprowadzić do wzrostu kosztów działalności. Spółki Grupy, 
dzięki nowoczesnym rozwiązaniom m.in. najnowszej generacji urządzeniom i instalacji z zamkniętym 
obiegiem wody, zamontowanymi filtrami wraz z systemem neutralizującym sprawiają, że powstające 
ścieki spełniają wszystkie normy ochrony środowiska. 
 

19. Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń 

 
Spółki tworzące Grupę, jak każdy inny podmiot gospodarczy, narażone są na ryzyko związane ze 
zdarzeniami losowymi. Zaistnienie znaczących zdarzeń lub czynników, których spółka nie jest w stanie 
przewidzieć może wpłynąć negatywnie na prowadzoną działalność i jej sytuację finansową. Spółka 
zabezpiecza się przed nieprzewidzianymi stratami m.in. poprzez umowy ubezpieczenia, na pełną wartość, 
od ognia i innych żywiołów. Spółki posiadają także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Również 
majątek obrotowy w postaci towarów oraz środków trwałych jest w pełni ubezpieczony. 
 

20. Ryzyko związane z utworzeniem sieci pralniomatów 

 
Spółka zależna Pralmed  sp. z o.o. realizuje na rynku polskim nowatorski projekt dotyczący utworzenia 
sieci automatów bezobsługowych do przyjmowania i wydawania garderoby dla klientów indywidualnych 
o nazwie „Pralniobox”. Automaty będą instalowane w dużych biurowcach, apartamentowcach, 
ekskluzywnych osiedlach itp. Istnieje jednak ryzyko, że tego rodzaju innowacyjna usługa nie spotka się z 
zainteresowaniem klientów, którzy nadal będą korzystać z tradycyjnych usług pralniczych. Zarząd spółki 
przed wprowadzeniem usługi pralniomatów do Polski przeprowadził szczegółową analizę potrzeb 
konsumenckich zarówno w kraju jak też za granicą.  Z przeprowadzonej analizy wynika, że tego rodzaju 
nowinki techniczne zdobywają coraz większą popularność w Europie Zachodniej oraz Stanach 
Zjednoczonych, gdzie społeczeństwo oczekuje świadczenia usług na najwyższym poziomie przy 
jednoczesnym ograniczeniu kosztów oraz czasu wykonania usługi.  
 
 

11.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 
 

1. Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem instrumentów finansowych 

wprowadzonych do obrotu 

 
Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW S.A. w Warszawie jako 
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące: 

1) Na wniosek emitenta, 

2) Jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników. 

 
Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO , w przypadkach określonych przepisami prawa Giełda jako Organizator 
ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 
Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami 
finansowymi przed podjęciem decyzji o wykluczeniu tych instrumentów finansowych z obrotu. Do 
terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu ASO. 
 
Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt. 3 Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator ASO może zawiesić obrót 
instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej 
nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu 
lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, lub też 
nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO. 
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Na podstawie § 18 ust. 7 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót 
instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w 
alternatywnym systemie lub interes uczestników tego obrotu, w przypadku: 

a) Rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 lat od 

dnia pierwszego notowania, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia,  

b) zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,  

c) skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy autoryzowanych doradców.  

 
Zgodnie z art. 78 ust. 2 w zw. art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda 
jako organizator alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie 
instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie 
obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  
 
Zgodnie z art. 78 ust. 3 w zw. art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi 
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 
prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie 
Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami 
finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
 
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW może wykluczyć instrumenty 
finansowe z obrotu:  

a) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 

spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

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

c) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o 

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

postępowania,  

d) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 

e) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 

przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie 

wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenie) albo z dniem przekształcenia  

 
Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW obligatoryjnie wykluczane są z 
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect instrumenty finansowe emitenta w następujących 
sytuacjach:  
 

a) w przypadkach określonych przepisami prawa,  

b) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów lub,  

d) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd 

wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na 

zaspokojenie kosztów postępowania.  

 
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, GPW może zawiesić obrót 
tymi instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące.  
Zgodnie z § 17 c ust. 3 pkt 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, GPW może wykluczyć 
instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie, jeżeli ten nie wykonuje nałożonej 
na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w 
alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w 
Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17 c 
ust. 2 Regulaminu ASO. 
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Zgodnie z art. 78 ust. 4 w zw. art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator 
alternatywnego system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w 
przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego 
systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 
powoduje naruszenie interesów inwestorów.  
 
W przypadku, gdy decyzja o zawieszeniu instrumentów finansowych emitenta jest wydawana jako 
sankcja za niewykonywanie przez emitenta obowiązków określonych w Regulaminie ASO, okres 
zawieszenia obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące. 
 
Emitent nie może zagwarantować, iż powyżej opisane sytuacje nie będą miały miejsca w odniesieniu do 
jego instrumentów finansowych. 
 
 

2. Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 
 
Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, emitent jest zobowiązany w terminie 14 dni od 
wprowadzenia instrumentów 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 z obrotu, 

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

3. wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z 

obrotu, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt 2. 

 
Zgodnie z art. 176a Ustawy obrocie, w przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie wykonuje lub 
nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 
1 000 000 PLN. 
Stosownie do art. 96 Ustawy o ofercie publicznej , w przypadkach, gdy emitent nie dopełnia obowiązków 
wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o 
ofercie publicznej, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, 
papierów wartościowych emitenta z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do 
wysokości 1 000 000 PLN, albo zastosować obie kary łącznie. 
 
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że powyższe sytuacje mogą zdarzyć się w przyszłości w 
odniesieniu do Emitenta. 
 
 

3. Ryzyko związane z karami pieniężnymi nakładanymi przez GPW 

 
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, GPW może 
m.in. w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

1. upomnieć Emitenta (§ 17 c ust. 1 pkt 1 Regulaminu ASO),   

2. nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN (§ 17 c ust. 1 pkt 2 Regulaminu 

ASO). 

 
Zgodnie z § 17 c ust. 2 Regulaminu ASO GPW, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary 
pieniężnej może wyznaczyć Emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie 
działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może 
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zobowiązać Emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach 
obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.  
 
Zgodnie z § 17 c ust. 3 pkt 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, GPW może nałożyć na Emitenta 
karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17 c ust. 1 pkt 2 
Regulaminu ASO nie może przekroczyć 50.000 PLN, jeżeli Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary 
lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym 
systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V 
Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17 c ust. 2 
Regulaminu ASO.  
Zgodnie z § 17 c ust. 7 Regulaminu ASO GPW może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą 
zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia z obrotu. 
 

4. Ryzyko związane z płynnością instrumentów finansowych Emitenta 

 
Akcje Emitenta do tej pory notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu charakteryzowała niska 
płynność. Akcje przeważającej większości spółek notowanych w ASO na rynku NewConnect 
charakteryzują się relatywnie niską płynnością. Z tego względu mogą występować trudności w sprzedaży 
dużej liczby akcji w krótkim okresie czasu, co może powodować obniżenie cen akcji będących 
przedmiotem obrotu. 
 
 

12. Zwięzłe informacje o emitencie 

 

12.1 Historia Emitenta 

 
Z uwagi na fakt, iż Emitent jest podmiotem dominującym wobec spółek prowadzących działalność w 

obszarze rynku pralniczego, których pomysłodawcami i założycielami byli Państwo Konieczkowscy, 

poniżej opisano historię rozwoju działalności prowadzonej przez Państwa Konieczkowskich, obecnie 

głównych akcjonariuszy Hollywood S.A.. 

 

W dniu 2 stycznia 1995 roku Pan Adam Konieczkowski założył spółkę cywilną. Przez kilka pierwszych 

lat firma prowadziła działalność w branży gastronomicznej (restauracje, żywienie zbiorowe – zakłady 

przemysłowe oraz szpitale, catering, produkcja garmażeryjna), usługi techniczne, reklama, usługi 

ogrodnicze.  

 

W 2000 roku Państwo Konieczkowscy zapoczątkowali działalność w branży pralniczej, a na przełomie 

lat 2001/2002 podjęto decyzję, że firma będzie specjalizowała się w usługach pralniczych. Decyzja ta 

związana była bezpośrednio z oceną branży pralniczej w Polsce i jej wielkimi możliwościami. Pozostałe 

działalności zostały wygaszone, natomiast firma rozpoczęła ekspansję w branży pralniczej. W 

początkowym okresie działalności pralniczej firma dzierżawiła cztery zakłady pralnicze tj. w Sierpcu, 

Ciechanowie, Skępem i Rypinie. W 2005 roku oddano do użytku zakład w Sierpcu, gdzie przeniesiono 

całą produkcję, natomiast wynajmowane zakłady zostały zamknięte. 

 

W dniu 20 marca 2008 roku wspólnicy podjęli decyzję o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną.  

 

W latach 2007-2009 zakład w Sierpcu został rozbudowany i zaopatrzony w najlepsze urządzenia i 

technologie. Decyzja o rozbudowie podyktowana była obserwacją trendów w Zachodniej Europie oraz w 

Skandynawii, gdzie powstawały bardzo duże kompleksy pralnicze, które swoim zasięgiem obejmowały 

50% terytorium państw.  
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W dniu 21 grudnia 2012 roku PHU Hollywood Adam Konieczkowski Renata Konieczkowska Spółka 

Jawna przekształciła się w Hollywood Textile Service sp. z o. o.. W odróżnieniu od innych zakładów 

pralniczych, w celu zdywersyfikowania swojej działalności oraz nabycia szerokiej praktycznej wiedzy 

branżowej Hollywood Textile Service sp. z o. o. swoją działalność skupiła na świadczeniu usług w trzech 

segmentach, tj. segmencie medycznym, segmencie hotelowym i segmencie zakładów przemysłowych.  

 

W lipcu 2013 roku Hollywood Textile Service sp. z o. o. stała się podmiotem w 100% zależnym od 

Hollywood SA, który rozpoczął proces tworzenia Grupy Kapitałowej obsługującej rynek pralniczy w 

Polsce.  

 

Emitent - spółka pod firmą Hollywood S.A. - została zawiązana w dniu 19 października 2012 roku Aktem 

Notarialnym rep. 8073/2012 z kapitałem zakładowym 200.000,00 zł złożonym z 200.000 sztuk akcji 

imiennych uprzywilejowanych co do głosu (2 do 1) serii A o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.  

Założycielem Emitenta był Pan Adam Konieczkowski.  Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu została 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego w dniu 31 października 2012 roku. 

 

W dniu 6 maja 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 

17.300.000,00 zł tj. poprzez emisję 17.300.000 sztuk akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do 

głosu 2 do 1. Akcje zostały pokryte aportem w postaci 17.300 udziałów w kapitale zakładowym spółki 

pod firmą Hollywood Textile Service sp. z o.o.. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało 

zarejestrowane w dniu 27 maja 2013 roku. 

 

W dniu 24 czerwca 2013 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 

12.700.000,00 zł tj. poprzez emisję 12.700.000 sztuk akcji imiennych zwykłych serii C. Akcje te zostały 

pokryte aportem w postaci 12.700 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Hollywood Textile 

Service sp. z o.o.. Tym samym Emitent stał się właścicielem 100% udziałów, odpowiadającym 100 % 

głosów na Zgromadzeniu Wspólników Hollywood Textile Service sp. z o.o. Podwyższenie kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii C zostało zarejestrowane w dniu 10 lipca 2013 roku. 

 

W dniu 26 listopada 2013 roku Hollywood S.A. nabył 5.100 udziałów w spółce pod firmą MEDIJ sp. z o.o. 

z siedzibą w Pępowie, które stanowią 75% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników. 

 

W dniu 9 maja 2014 roku Hollywood SA nabył udziały w spółce AMA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu . 

Zgodnie z umową Hollywood S.A. wraz z Panem Eugeniuszem Łapawa (Prezes Zarządu spółki HTS Medij 

sp. z o.o. – podmiot zależny w 75% od Emitenta) nabyli łącznie 1.630 udziałów AMA sp. z o.o., 

stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników, tj.: Hollywood 

S.A. nabył 75% udziałów, natomiast Pan Eugeniusz Łapawa nabył 25% udziałów. 

 

W dniu 28 października 2014 roku Hollywood SA podpisał umowę zobowiązująca oraz przedwstępną 

warunkową umowę sprzedaży udziałów HTS Baxter sp. z o.o.. Umowa została zawarta pomiędzy 

Hollywood a wspólnikami spółki jawnej pod firmą „BAXTER” Grzegorz Kunda Andrzej Malinowski 

Spółka Jawna z siedzibą w Tykocinie. 

Zgodnie z umową Hollywood nabędzie 85% udziałów w spółce HTS BAXTER sp. z o.o., która powstanie 

w wyniku przekształcenia istniejącej spółki pod firmą „BAXTER” Grzegorz Kunda Andrzej Malinowski 

Spółka Jawna (HTS BAXTER). Umowa kupna udziałów zostanie zawarta pod warunkiem dokonania 

przekształcenia Baxter Grzegorz Kunda Andrzej Malinowski Spółka Jawna w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością do dnia 31 marca 2015 roku.  
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Zgodnie z umową Hollywood wyemituje 1.700.000 akcji imiennych nowej emisji, skierowanej do 

udziałowców HTS BAXTER sp. z o.o. w zamian za 85% udziałów, których wartość strony ustaliły na 

kwotę 5,1 mln zł. Przeniesienie udziałów i zakończenie transakcji nastąpi w terminie do 31 maja 2015 

roku. Ponadto Strony umowy ustaliły, iż udziałowcy HTS BAXTER nie będą sprzedawać akcji nowej 

emisji Hollywood do dnia 31 grudnia 2016r. (lock up), chyba że Hollywood wyrazi zgodę na 

wcześniejszą sprzedaż ww. akcji lub główny akcjonariusz Hollywood dokona sprzedaży posiadanych 

akcji na rynku regulowanym, z wyjątkiem transakcji pakietowych mających na celu objęcie przez 

głównego akcjonariusza akcji nowej emisji o tożsamej wartości. Po zakończeniu okresu lock up 

udziałowcy HTS BAXTER ustanowili prawo pierwszeństwa nabycia akcji nowej emisji na rzecz 

Hollywood lub podmiotu przez niego wskazanego. 

Strony Umowy ustaliły, że jeżeli na dzień 31 grudnia 2016 roku łączna wartość akcji nowej emisji 

objętych przez udziałowców HTS BAXTER, będzie mniejsza od kwoty 5.100.000 zł, udziałowcom tym 

będzie przysługiwać prawo żądania zamiany posiadanych przez nich akcji nowej emisji Hollywood na 

udziały Spółki w ilości odpowiadającej 85 % Udziałów Spółki. Ponadto jeżeli w okresie do dnia 31 

grudnia 2016 roku dane finansowe HTS BAXTER będą wykazywały spadek wskaźnika rentowności 

działalności operacyjnej (EBITDA) spółki powyżej 10% poziomu według stanu na dzień 31 grudnia 

2014r., liczonego z wyłączeniem wartości związanych z amortyzacją sfinansowaną otrzymanymi 

dotacjami unijnymi, według stanu na dzień zawarcia niniejszej Umowy, Hollywood będzie przysługiwało 

prawo żądania zamiany udziałów HTS BAXTER na akcje Hollywood objęte przez udziałowców. 

 

W dniu 14 listopada 2014 roku Hollywood SA podpisał umowy zobowiązującą, inwestycyjną oraz 

przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów spółki pod firmą KONSORCJUM PRALNICZE sp. z 

o.o. z siedzibą w Gdyni. 

Zgodnie z umową Hollywood SA nabył 80,06% udziałów w spółce Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. za 

kwotę 7.242.885,00 zł. w zamian za objęcie akcji imiennych serii E. Umowy nabycia 1.032 udziałów w 

Konsorcjum Pralniczym sp. z o.o. zostały zawarte w dniu 15 kwietnia 2015 roku. 

 

W dniu 2 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hollywood SA podjęło Uchwałę nr 1 w 

sprawie emisji prywatnej akcji imiennych zwykłych serii E skierowanej do udziałowców spółki 

Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. 

 

Strony umowy ustaliły, iż udziałowcy Konsorcjum Pralniczego sp. z o. o nie będą sprzedawać akcji nowej 

emisji serii E Hollywood do dnia 31 grudnia 2016r. (lock up),  

Ponadto zgodnie z umową inwestycyjną strony ustaliły, że na żądanie, Hollywood lub podmiotu przez 

niego wskazanego, Hollywood lub podmiot wskazany będą mieli prawo odkupu akcji serii E w liczbie 

666.666 za łączną kwotę 1.999.998,00 zł w terminie 7 dni, od dnia zamiany akcji imiennych serii E, 

należących do udziałowców Konsorcjum Pralniczego sp. z o.o., na akcje zwykłe na okaziciela lub od dnia 

przeniesienia akcji Hollywood na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. W 

takim przypadku ograniczenie zbywania w stosunku do tych akcji serii E (lock up) zostanie zniesione. 
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12.2    Działalność prowadzona przez Emitenta 

 
 
HOLLYWOOD S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood.  
 

 
 
 
Grupa Kapitałowa posiada strukturę holdingową, w której Emitent  prowadzi działalność za pomocą 
spółek zależnych. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w różnych 
obszarach pralnictwa.  
 
W skład Grupy Kapitałowej Hollywood wchodzą następujące spółki zależne: 
 

1) HOLLYWOOD  TEXTILE  SERVICE  sp. z o. o. 

 
Hollywood Textile Service sp. z o. o. powstała z przekształcenia P.H.U. Hollywood Adam Konieczkowski, 
Renata Konieczkowska spółka jawna. Spółka posiada zakład usługowy zlokalizowany w Sierpcu przy ul. 
Bojanowskiej 2a - Zespół Pralni „HOLLYWOOD”. Zakład został oddany do użytku w 2005 roku, natomiast 
w latach 2007 - 2009 został znacząco rozbudowany. Obecna powierzchnia zakładu wynosi ponad 4.000 
m2. Zakład jest w 100% wyposażony w nowe urządzenia i instalacje, co powoduje, że w najbliższych 
kilkunastu latach nie ma potrzeby przeprowadzania większych inwestycji.  
 
Zakład składa się z kilku hal, gdzie każda hala przeznaczona jest dla oddzielnego segmentu branży:     
a. branża hotelowa - hala A    
b. branża zakładów przemysłowych (odzież robocza) – hala B   
c. branża segmentu medycznego – hala C   
 
Zespół Pralni „HOLLYWOOD” jest najnowocześniejszym tego rodzaju obiektem w kraju oraz jednym z 
najnowocześniejszych  w Europie. Działalność Hollywood Textile Service sp. z o. o. została szczegółowo 
opisana w dalszej części Dokumentu Informacyjnego. 

 

2) HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o. 

 

Hollywood Rental sp. z o.o. powstała w celu wykonywania specjalistycznej działalności w zakresie serwisu 
i wynajmu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych, serwisu i wynajmu mat wejściowych, serwisu i 
wynajmu ręczników wielokrotnego użytku oraz czyściwa. Obszarem działalności spółki jest teren całej 
Polski. W 2011 roku spółka zakupiła nieruchomość przy ul. Płockiej w Sierpcu, na której do końca 2015 
roku powstanie zakład usługowy.  Firma zamierza wykorzystać do realizacji inwestycji dotacje unijne 
przewidziane na lata 2014 – 2020. 
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3) PRAL SERWIS  WARSZAWA sp. z o. o. 

 

Firma powstała z przekształcenia działalności Polservis Adam Konieczkowski. Projekt Pral Serwis zakłada 
powstanie w dużych miastach na terenie całej Polski zakładów pralniczych z przeznaczeniem 
wykonywania usług pralniczych dla małych instytucjonalnych klientów oraz klientów indywidualnych. 
Segment klientów indywidualnych oraz małych klientów instytucjonalnych jest w Polsce słabo 
zorganizowany. Takim klientem nie są zainteresowane duże zakłady pralnicze, ponieważ w dużej masie 
bielizny taki klient może się zagubić. Trudno jest również osiągnąć w dużym zakładzie przemysłowym 
dobrą jakość dla małego klienta z uwagi na brak powtarzalności w małych partiach. Założeniem Pral 
Serwisu jest wykonywanie usług o bardzo wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. Powierzchnia 
planowanych zakładów pralniczych będzie wynosić pomiędzy 400 a 600 m 2. Pierwszy zakład znajdujący 
się w Hotelu Mariiott w Warszawie oferuje innowacyjną, skuteczną i wydajną procedurę czyszczenia w 
zakresie przemysłowej pielęgnacji tkanin. Najważniejszym atrybutem tej usługi jest zastąpienie 
rakotwórczego środka piorącego rozpuszczalnikiem, SOLVONK4, który jest związkiem biologicznie 
degradowanym i dermatologicznie przetestowanym. 
 

4) PRALMED  sp. z o.o. 

 

PRALMED  sp. z o.o. została założona w 2012 roku. Realizowany w ramach spółki projekt „Pralniobox” 
przewiduje powstanie sieci automatów bezobsługowych do przyjmowania i wydawania garderoby 
klientów indywidualnych. Automaty będą instalowane w dużych biurowcach, apartamentowcach, 
ekskluzywnych osiedlach itp. Klienci będą mieli możliwość płacenia za wykonana usługę kartą płatniczą 
lub opcjonalnie bilonem bezpośrednio w automacie. Automaty będą podłączone on-line z pralniami spółki 
Pral Serwis w różnych miastach które dwa razy dziennie będą odbierać bieliznę do serwisu i jednocześnie 
dostarczą  ją po wykonaniu usługi.  
 

 

5) POLTEXTIL sp. z o. o.  

 
Poltextil sp. z o.o. powstała we wrześniu 2011 roku. Spółka skupia 7 podmiotów działających w branży 
pralniczej oraz tekstylnej, których dewizą jest hasło „Solidny Partner”. Udziałowcami spółki są polskie 
firmy z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem, będące jednymi z największych i najprężniej 
rozwijających się w zakresie produkcji oraz świadczenia usług serwisowania bielizny i odzieży roboczej. 
Działalność spółki polega na współpracy podmiotów z Grupy Kapitałowej Hollywood oraz podmiotów 
współpracujących z Grupą, walce z nieuczciwą konkurencją, która stosuje ceny dumpingowe przy 
wykonywaniu usług, dokonywaniu wspólnych zakupów, wspólnej promocji, prowadzeniu działań 
edukacyjnych dla klientów - związane z promowaniem rentalu, systemu RFID umożliwiającego 
automatyczną identyfikację inaczej rozpoznanie obiektu przy użyciu fal radiowych i innych rozwiązań 
branżowych. 
 

6) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH  

 

Spółka została zarejestrowana w dniu 29 listopada 2013 roku. Siedzibą firmy jest Berlin. Firma jest 
biurem handlowym, którego zadaniem jest pozyskanie kontrahentów pralniczych i rentalowych z rynku 
niemieckiego w segmencie hotelowym, zakładów przemysłowych i segmentu medycznego. Zadaniem 
spółki jest również sprzedaż tekstyliów na rynku niemieckim oraz oferowanie wysokospecjalistycznych 
usług technicznych, które są przedmiotem działalności spółki  Medij sp. z o. o. w Pępowie. Swoją 
działalność spółka rozpoczęła od poszukiwania klientów segmentu hotelowego. Berlin w ciągu roku 
odwiedza 25 mln turystów do dyspozycji których jest 730 hoteli. W Berlinie w najbliższym czasie zostanie 
oddanych do użytku 60 nowych hoteli, których część może stanowić potencjalnych odbiorców usług 
pralniczych. 
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7)  HTS MEDIJ sp. z o.o. 

 
Spółka Medij sp. z o.o. powstała z dniem 1 lipca 2013r. z przekształcenia jednoosobowej działalności 

gospodarczej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą DANUTA ŁAPAWA 

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MEDIJ. Podstawowym obszarem działalności spółki są trzy główne 

segmenty tj. pralnictwa, utrzymania czystości i gastronomi na które składają się:  

 pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 

 niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

 specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 

 przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),  

 sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 

 sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 

 zbieranie odpadów niebezpiecznych. 

 

W zakresie utrzymania czystości spółka oferuje sprzątanie zarówno pomieszczeń biurowych, jak i 

socjalnych oraz przemysłowych w tym m.in.: mycie ścian, posadzek, konstrukcji oraz hal produkcyjnych i 

magazynów, polerowanie podłóg, nakładanie powłoki polimerowej, mycie okien i ciągów 

komunikacyjnych. Nadto Spółka oferuje mycie witryn fasad i elewacji zewnętrznych metodą ciśnieniową. 

nie sprawia nam problemu także sprzątanie po remontach. 

W ramach swojej oferty spółka oferuje również, czyszczenie suchym lodem, która to metoda jest 

szczególnie polecana do: czyszczenia turbin i transformatorów w energetyce, czyszczenia wszelkiego 

rodzaju form, maszyn i urządzeń (w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, gumowym, metalowym, 

tworzyw sztucznych, aluminiowych, itp.), czyszczenia maszyn drukarskich, czyszczenia elewacji w 

budownictwie. Zaletom tej technologii jest oszczędność czasu, bowiem nie wymaga ona zatrzymania 

produkcji, proces czyszczenia odbywa się „na sucho” co umożliwia prace pod napięciem.  

 
8) HTS AMA sp. z o, o. 

 
HTS AMA Sp. z o.o. powstała z przekształcenia spółki cywilnej Pralnia Przemysłowa AMA działającej w 
branży pralniczej od 1997 roku. Spółka prowadzi swój Zakład Pralniczy w Poznaniu. Podstawowym 
obszarem działalności spółki jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych na rzecz placówek 
służby zdrowia, klientów z branży hotelarskiej, a także firm sprzątających i zakładów produkcyjnych. 
Spółka obsługuje także klientów z rynku niemieckiego. 
 

9) KONSORCJUM PRALNICZE sp.  z o.o. 

 

Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni to Zakład Pralniczy oddany do użytku w 1996 roku. 
Od kwietnia 2015 roku 80,06% udziałów Konsorcjum Pralniczego sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej 
Hollywood S.A.. Zakład Pralniczy, zlokalizowany przy obwodnicy trójmiejskiej, uznawany jest za jeden z 
większych obiektów tego rodzaju w województwie pomorskim. Zakład Pralniczy o mocy przerobowej 
17.000 kg bielizny i odzieży na dobę zajmuje powierzchnię 4,02 tys. m², przy czym powierzchnia 
produkcyjna zajmuje 2,83 tys. m². 
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12.3 Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu   

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu w stanu na dzień 22 

czerwca 2015 roku 

Akcjonariusz Seria akcji 
Liczba 

akcji (szt.) 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
(%) 

Liczba głosów 
Udział w 

ogólnej liczbie 
głosów (%) 

Adam 
Konieczkowski 

wraz z 
podmiotem 

zależnym 
Pracosław sp. z 

o.o. 

A, B, C 27.100.000 83,87% 44.600.000 91,96% 

Pozostali C, D 3.900.000 12,58% 3.900.000 8,04% 

Suma A, B, C, D 31.000.000 100,00% 48.500.000 100,00% 

Źródło: Emitent  
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13.   Informacje dodatkowe   

 

14.1. Kapitał zakładowy  

 

Zgodnie ze Statutem Spółki, Hollywood S.A. tworzy następujące kapitały i fundusze: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) kapitały rezerwowe, 

d) fundusze specjalne. 

 

Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości nominalnej objętych i zarejestrowanych 

akcji. 

 

W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość nominalną 

akcji objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składać się środki finansowe przeznaczone z zysku z 

lat poprzednich.  

  

Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać: 

 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 

Ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku zbycia lub nabycia składników majątku 

trwałego.  

 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 

Gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne 

cele ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

 Zysk (strata) z lat ubiegłych 

W tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat bądź wysokość niepodzielonego zysku z 

lat poprzednich  

  Zysk (strata) netto 

Jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy.  
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Tabela nr 1 Wysokość i struktura kapitału własnego Emitenta   

 

L

p. 
Wyszczególnienie 31 marca 2015 r. 31 grudnia 2014 r. 31 grudzień 2013 r. 

1. Kapitał zakładowy 31 000 000,00 31 000 000,00 31 000 000,00 

2. Kapitał zapasowy 610 794,77 610 794,77 0,00 

3. Kapitał rezerwowy 0 0 0 

4. 

Kapitał z aktualizacji 

wyceny 0,00 0,00 0,00 

5. 

Zysk (strata) z lat 

ubiegłych - 23 164,62 -35 325,06 -35 325,06 

6. Zysk (strata) netto 7 325,56 12 160,45 610 794,77 

 Razem kapitały własne 31 594 955,71 31 587 630,16 31 575 469,71 

Źródło: sprawozdanie jednostkowe Emitenta 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna wszystkich 

zarejestrowanych przez Spółkę akcji serii: A, B, C, D wynosi 31.000.000 zł. 

 

Tabela nr 2 Kapitał zakładowy Emitenta  

 

 

Wartość 
nominalna 

(zł) 
Liczba akcji 

(szt.) 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
(%) 

Liczba głosów 

Udział w 
ogólnej 

liczbie głosów 
(%) 

Seria A 200.000 200.000 0,65% 400.000 0,82% 

Seria B 17.300.000 17.300.000 55,81% 34.600.000 71,34% 

Seria C 12.700.000 12.700.000 40,97% 12.700.000 26,19% 

Seria D 800.000 800.000 2,58% 800.000 1,65% 

Suma 31.000.000 31.000.000 100,00% 48.500.000 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Emitent informuje, iż Akcje serii C inkorporują takie same prawa jak akcje Emitenta serii D, które są 

notowane na NewConnect.  

W szczególności tożsame dla wszystkich akcji Emitenta jest prawo do dywidendy. 

 

14.2. Dokumenty korporacyjne udostępnione do wglądu 

 

Dokumenty korporacyjne Emitenta dostępne są na stronie internetowej Emitenta: www.hollywoodsa.eu 

(zakładka Relacje Inwestorskie – Dokumenty Spółki). 
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14.  Wskazanie miejsca udostępniania informacji   

 

a. Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny Dokument Informacyjny 

 

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny Dokument Informacyjny to dokument 

informacyjny obejmujący wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji serii D. Dokument ten 

został sporządzony na dzień 20 lutego 2014 roku i został udostępniony na stronie internetowej Emitenta 

www.hollywoodsa.eu w zakładce „relacje inwestorskie” „dokument informacyjny” oraz na stronie 

internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu www.newconnect.pl. 

 

b. Okresowe raporty finansowe Emitenta, opublikowane zgodnie z obowiązującymi Emitenta 

przepisami 

 

Raporty bieżące i okresowe Emitenta dostępne są na stronie korporacyjnej Emitenta,  w dziale relacji 

inwestorskich: www.hollywoodsa.eu oraz na stronie www.newconnect.pl. 

 

15. Dodatkowe dokumenty i informacje 

 

 

Załącznik nr 1 – Emisja akcji serii C Opinia Biegłego Rewidenta z badania aportu 

http://www.newconnect.pl/
http://www.newconnect.pl/
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Załącznik nr 2 – Aktualny odpis z KRS 
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Załącznik nr 3 – Ujednolicony aktualny tekst Statutu 
 

 

STATUT  

HOLLYWOOD Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Sierpcu 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

1. Spółka prowadzona jest pod firmą: "HOLLYWOOD" Spółka Akcyjna. ------------------------------  

2. Spółka może używać skrótu firmy: "HOLLYWOOD" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

firmowego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub 

skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na 

obszarze którego będzie prowadzona działalność. ---------------------------------------------------------  

 

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest miasto Sierpc. ------------------------------------------------------------------------------------  

§ 3. 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----------------------------  

2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i 

wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać 

i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa 

handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, 

przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności 

prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez 

prawo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§4. 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -------------------------------------------------------------------------------  

 

§5. 

Założycielem Spółki jest Adam Andrzej Konieczkowski. -------------------------------------------------------------- 
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II. PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI 

§ 6. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) 13.30.Z PKD – Wykończanie wyrobów włókienniczych; ---------------------------------------------  

2) 33.12.Z PKD –  Naprawa i konserwacja maszyn; -----------------------------------------------------  

3) 33.20.Z PKD – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; ----------------  

4) 35.11.Z PKD – Wytwarzanie energii elektrycznej; ----------------------------------------------------  

5) 35.12.Z PKD – Przesyłanie energii elektrycznej; ------------------------------------------------------  

6) 35.13.Z PKD – Dystrybucja energii elektrycznej; ------------------------------------------------------  

7) 35.14.Z PKD – Handel energią elektryczną;------------------------------------------------------------  

8) 41.20.Z PKD – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

9) 43.39.ZPKD – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -----------  

10) 46.90.Z PKD – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -------------------------------------------  

11) 47.11.Z PKD – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z 

przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; -----------------------------------------------  

12) 55.10.Z PKD – Hotele i inne podobne obiekty zakwaterowania; ----------------------------------  

13) 55.20.Z PKD – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;  

14) 55.30.Z PKD – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola 

namiotowe; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15) 56.10.A PKD – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; ------------------------------  

16) 56.10.B PKD – Ruchome placówki gastronomiczne; -------------------------------------------------  

17) 56.21.Z PKD – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering); -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

18) 56.29.Z PKD – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; --------------------------------  

19) 66.30.Z PKD – Działalność związana z zarządzaniem funduszami; -----------------------------  

20) 68.20.Z PKD – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

21) 68.31. Z PKD – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; --------------------------------------  

22) 68.32. Z PKD – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; --------------------  

23) 70.10.Z PKD – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych; -------------------------------------------------------------------------------------  

24) 70.22.Z PKD - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

25) 74.10.Z PKD – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; ----------------------  

26) 74.90.Z PKD – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; --------------------------------------------------------------------------------------------  

27) 77.21.Z PKD – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; -------------  

28) 77.39 PKD – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 

gdzie indziej niesklasyfikowane; ---------------------------------------------------------------------------  
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29) 78 PKD – Działalność związana z zatrudnieniem; ----------------------------------------------------  

30) 81.21.Z PKD – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 

31) 81.22.Z PKD – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; -----------  

32) 81.29.Z PKD – Pozostałe sprzątanie; --------------------------------------------------------------------  

33) 82.99.Z PKD - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana; ---------------------------------------------------------------------------  

34) 96.01.Z PKD – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich; ------------------  

35) 96.09.Z PKD –  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. ----------  

2. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie, zostanie 

podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. 

3. Spółka może dokonywać wszelkich czynności i podejmować wszelkie działania, które 

bezpośrednio lub pośrednio służą interesowi Spółki.  ------------------------------------------------------  

4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z 

zachowaniem wymogów określonych w Ksh. ----------------------------------------------------------------  

 

III.  KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

 

§ 7. 

5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi  31.000.000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych) i 

dzieli się na:  

  200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł 

(słownie: jeden złoty) każda, --------------------------------------------------------------------------------  

 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, ------------------------------------------------  

 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C, o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, ----------------------------------------------------  

 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

6. Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję 

przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.-------------------------------------------------------  

7. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. ------------------------------------  

8. Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. -----------------------  

 

§8. 

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. -----------------------------------------  

2. Akcje imienne mogą zostać na pisemny wniosek zainteresowanego Akcjonariusza zamienione na 

akcje na okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia 

wniosku przez Akcjonariusza. -------------------------------------------------------------------------------------  

3.  Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. -------------------------------------------  
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§ 9. 

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -------------  

2. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. ----------------------------  

 

§ 10. 

Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w 
drodze jej nabycia przez Spółkę. (umorzenie dobrowolne). Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje 
dokonywana jest co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.
  

§ 11. 

1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.  ---------------------------------------------  

2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na 

którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. -----------------------------------------------------------------  

  

§ 12. 

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych 

akcji lub zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -------------------------------------------  

 

§13. 

1. Zbycie akcji imiennych jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz 

pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. ---------------------------------------------  

2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne („Zbywca”) składa je w Spółce i informuje na 

piśmie Zarząd Spółki o swym zamiarze. Uzyskaną od Zbywcy informację Zarząd przekazuje na 

piśmie pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w terminie 7 (siedmiu) dni od jej 

uzyskania. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w 

oparciu o ostatni bilans roczny. ----------------------------------------------------------- ------------------------  

3. Informację, o której mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za ofertę zbycia akcji kierowaną przez 

Zbywcę do pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. ------------------------------- 

4. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przekazanej przez Zarząd informacji, każdy z 

Akcjonariuszy posiadających akcje imienne może przyjąć ofertę zbycia akcji w całości lub w 

części, składając odpowiednie oświadczenie Zarządowi Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty 

Zbywcy ze zmianami (nie dotyczy to liczby zbywanych akcji) oraz oświadczenie o przyjęciu oferty 

złożone po upływie terminu, są bezskuteczne. -------------------------------------- -------------------------  

5. Zarząd dokonuje przydziału akcji na rzecz zainteresowanych Akcjonariuszy proporcjonalnie do 

posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeśli z uwagi na liczbę zbywanych akcji, niepodzielność 

jednej akcji oraz liczbę przyjmujących ofertę Akcjonariuszy i ich udział w kapitale zakładowym, 

proporcjonalne nabycie nie jest możliwe, Zarząd przydziela największą w danych okolicznościach 

liczbę akcji poddającą się proporcjonalnemu nabyciu, a pozostałą niepodzieloną część akcji 

przydziela według swego uznania zainteresowanym Akcjonariuszom, którzy złożyli oświadczenia 

o przyjęciu oferty. W terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w 
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postanowieniu ust. 4, Zarząd przekazuje Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o 

przydziale akcji. --------------------------------------- ----------------------------------------------------------------  

6. Każdy z Akcjonariuszy, którzy mogą nabyć akcje w trybie postanowień ust. 1–5 powyżej, 

obowiązany jest uiścić na rzecz Zbywcy cenę za akcje w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania 

informacji o przydziale akcji. Własność akcji przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty ceny. --------- 

7. W przypadku gdy wszystkie akcje nie zostaną nabyte przez Akcjonariuszy w trybie określonym w 

ust. 2-6 powyżej, Zarząd może wskazać innego nabywcę tych akcji, w terminie nie dłuższym niż 2 

miesiące od dnia zgłoszenia Spółce informacji o zamiarze zbycia akcji przez Zbywcę, przekazując 

Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. Cena zbycia 1 (jednej) akcji 

ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny, a termin 

zapłaty na rzecz Zbywcy ceny za akcje wynosi 7 (siedem) dni od otrzymania informacji o 

przydziale akcji. --------------------------------------------- ----------------------------------------------------------  

8. Zbycie akcji, które nie zostały zbyte w trybie opisanym w ust. 2–7 powyżej, może nastąpić bez 

ograniczeń.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Zastawienie akcji imiennych bądź ustanowienie prawa użytkowania akcji imiennych wymaga 

pisemnej zgody Zarządu Spółki. Zastaw lub użytkowanie mogą być ustanowione bez ograniczeń, 

jeśli Spółka nie odmówi zgody w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia przez 

Akcjonariusza do Zarządu z wnioskiem o udzielenie zgody. ------------------- ---------------------------  

10. Prawo głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie może być 

przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za uprzednią zgodą Zarządu Spółki 

wyrażoną w formie pisemnej. ------------------------------------------------------------------------------ --------  

 

§14. 

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek 
handlowych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§15. 

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także 
obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. ------------------------------------------------------  

 

§16. 

Akcje są zbywalne i niepodzielne. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 17. 

 

Organami Spółki są:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Walne Zgromadzenie, ------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Zarząd. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Walne Zgromadzenie 

 

§18. 

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych 
Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy. -----------------   

 

§19. 

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. --------------------------------  

2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika. -------------------------------------------------------------------------------  

 

§20. 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie -------------------------------------  

 

§21. 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym 

porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. --------------------  

2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. --------  

 

§22. 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w 
razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie 
spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego 
Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§23. 

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.  

2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach 

swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych przez Walne 

Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki. --------------------------------------------------  

 

§24. 

1. Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, uchwały 

Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów. --------------------------------  

2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia 

sprzeciwu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. ------------------  
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§25. 

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. 
Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w obradach nie 
stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych 
przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw. ----  

 

§26. 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach 
organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub 
likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z 
zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na 
żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§27. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu 
miesięcy po upływie roku obrotowego. --------------------------------------------------------------------------------  

 

§28. 

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego 
Zgromadzenia wymagają: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,  ----------------------------------------------------------  

2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, --------------------  

3) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------  

 

 Rada Nadzorcza 

§29. 

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.  ----  

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. ----  

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie w 

każdym czasie.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego 

przez Walne Zgromadzenie – Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji – ma prawo 

dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych 

członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, 

kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków. Taki członek Rady 

Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------  

 

§30. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu 
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Zgromadzeniu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w 

Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ----------------------------------  

2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy. ---------------------  

 

§31. 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek 

handlowych oraz określone poniżej, w szczególności: ------------------------------------------------------  

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 

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

faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono 

sporządzone), ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, ------------------------------  

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których 

mowa w pkt.1) i 2), ---------------------------------------------------------------------------------------------  

4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 

5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----  

6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 

7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, --------------------------------------------------------------  

8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki, ------------------------------------------------------  

9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego 

Zgromadzenia, --------------------------------------------------------------------------------------------------  

10) zatwierdzanie Regulaminu komitetów (o ile takie zostaną przez Radę powołane) oraz każdej 

ich zmiany, -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności komitetów powołanych przez Radę. 

2. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: ----------------------------------  

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, --------------------------------------------------------  

2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz 

zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,  

3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, -------------------------  

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków 

Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, --------------------------------------------  

5) udzielanie zgody na: ------------------------------------------------------------------------------------------  

a) tworzenie oddziałów Spółki, -----------------------------------------------------------------------------  

b) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz 

prowadzenie działalności konkurencyjnej, w tym posiadania akcji lub udziałów w spółkach 

prowadzących działalność konkurencyjną.  ---------------------------------------------------------  

c) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub 

gwarancji, przewyższających kwotę 1.000.000zł (jeden milion złotych), ---------------------  

d) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości 
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niezależnie od wartości takiej nieruchomości, ------------------------------------------------------  

e) zawieranie wszelkich umów z członkami zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub 

powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których członek zarządu 

samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego 

stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym, 

f) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.--------  

3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. -----------------------------------------------------  

4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę 

Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------  

5. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, gdy liczebność Rady Nadzorczej 

wynosić będzie przynajmniej 6 osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, 

w ramach Rady Nadzorczej powoływany będzie komitet audytu. W przypadku gdy Rada 

Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie 5 osobowym wykonywanie zadań komitetu audytu w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 

powierza się in corpore Radzie Nadzorczej, 

6. Komitet audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku 

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649), oraz zgodnie ze swoim 

regulaminem, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. 

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną  większością głosów Członków Rady 

Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga 

głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------  

 

§32. 

1. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, przynajmniej 2 (słownie: dwóch) członków 

Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów 

pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria 

niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust.2 poniżej. -------------------------------------------  

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: --------------------------------------  

1) niebędąca, w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat, pracownikiem Spółki ani podmiotu 

powiązanego; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) niebędąca, w okresie ostatnich 5 (słownie: pięciu) lat, członkiem organów zarządzających 

Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego; -  

3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego; ------  

4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem 

akcjonariusza, dysponującego co najmniej 5% (słownie: pięć procent) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego; 

5) która nie otrzymuje i nie otrzymała w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem od 
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Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w wysokości przekraczającej 100.000 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych), z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) 

otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez 

Walne Zgromadzenie;-----------------------------------------------------------------------------------------  

6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką w 

ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem stosunków handlowych o wartości 

przekraczającej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych); -------------------------------------------  

7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat wspólnikiem, członkiem 

organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki 

lub podmiotu powiązanego ze Spółką; -------------------------------------------------------------------  

8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż 3 (słownie: trzy) 

kadencje; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą 

pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 

1) do 8). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania 

mandatu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1 do ust.3 

powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad 

Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji 

osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia kandydata o spełnianiu lub niespełnianiu przez 

niego  kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust.1 do ust.3. ----------  

5. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich 

powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka 

Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§33. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona 

Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.--------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego. -------------------------------  

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

jeden z Wiceprzewodniczących. ----------------------------------------------------------------------------------  

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec 

Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec jednego z Wiceprzewodniczących 

Rady. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 

członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. ----------------------------------------------------  
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6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady 

Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga 

głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------ 

 

§34. 

Szczegółowe zasady zwoływania, odbywania posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej. 

 

§35. 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------  

2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach 

osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.3 nie stosuje się. --  

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telefax, telefon, e-mail), z 

zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych 

przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------  

 

§36. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście --------------------------  

2. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii biegłych lub ekspertów na koszt Spółki. Zarząd jest 

zobowiązany do zawarcia stosownej umowy z wybranym przez Radę Nadzorczą biegłym lub 

ekspertem.---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------  

3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady.------------------------------  

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne 

Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w 

pracach Rady. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez 

ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności 

mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały. -----------  

6. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych 

członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania 

nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. ------------------------------  

7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od 

działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w 

szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki. ----------  

 

Zarząd Spółki 

§37. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 

pozasądowych; w szczególności prowadzi sprawy Spółki w granicach przewidzianych przez 
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prawo, Statut oraz Regulamin Zarządu. ------------------------------------------------------------------------  

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub 

postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 

kompetencji Zarządu.------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną  większością głosów członków Zarządu 

biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 

Prezesa Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§38. 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:---------------------------------- ------------  

 Prezes Zarządu samodzielnie,---------------------------------------------------  

 łącznie Wiceprezes Zarządu i prokurent lub łącznie członek Zarządu i 

Prokurent.—------------------------------------------------------------------------------------- 

 łącznie dwóch członków Zarządu --------------------------------------------------------- 

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 

jeden członek Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać 

prokurę może każdy członek Zarządu. --------------------------------------------------------------------------  

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony 

przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Postanowienia ust.4 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego. --------------------------  

 

§39. 

1. Zarząd Spółki składa się  od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa 

Zarządu a w przypadku zarządu wieloosobowego – także Wiceprezesa Zarządu. 

2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. ---------------------------------------------------------------  

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. ---  

4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne 

Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§40. 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.----------------------------------------------------------------- 

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się wraz z rokiem kalendarzowym. ---------------------------------------  

 

§41. 

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -------------------------------------------------------------  

1) kapitał zakładowy, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2) kapitał zapasowy, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3) kapitały rezerwowe. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie 

szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. ------------------------  

 

§42. 

Zarząd Spółki jest obowiązany: ----------------------------------------------------------------------------------------  

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły 

rok obrotowy w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego, poddać 

sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, ---------------------------------------  

2) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt.1, wraz z opinią i 

raportem biegłego rewidenta, -------------------------------------------------------------------------------  

3) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt.1, opinię 

wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w 

§31 ust.1 pkt.3), w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego. -----------------  

 

§43. 

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. ---------  

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk 

rozdziela się proporcjonalnie w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. ----------------------------  

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----------------------------------------------  

1) dywidendę dla akcjonariuszy, -------------------------------------------------------------------------------  

2) pozostałe kapitały i fundusze, -------------------------------------------------------------------------------  

3) inne cele. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie 

5. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinien być tak ustalony, aby 

czas przypadający pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 (słownie: piętnaście) dni roboczych, o ile 

uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi 

terminami wymaga uzasadnienia. -------------------------------------------------------------------------------  

6. Zarząd jest uprawniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek na poczet 

przewidywanej dywidendy zgodnie z wymogami i w trybie określonym w Kodeksie spółek 

handlowych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§44 

1. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa. ----------------------------  

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi 

inaczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Załącznik nr 4 – Definicje i objaśnienia skrótów 
 

 

 

Akcje serii A 
200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A o wartości 
nominalnej 1,00 zł każda 

Akcje serii B 
17.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii B o wartości 
nominalnej 1,00 zł każda 

Akcje serii C 
12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł 
każda 

Akcje serii D 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda 

Akcjonariusz Uprawniony z akcji Spółki 

ASO, Alternatywny 
System Obrotu, 

NewConnect 

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, 
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 

Autoryzowany 
Doradca 

Corvus Corporate Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Józefosławiu 

Dyrektywa 
2003/71/WE 

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 
2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną 
ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca 
dyrektywę 2001/34/WE 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent, Hollywood 
Spółka Akcyjna 

Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu 

EUR, EURO, euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

Giełda, GPW, GPW 
S.A. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Grupa Kapitałowa 
Hollywood, Grupa 

Grupa Kapitałowa w której jednostką dominującą jest Hollywood S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Jednostka 
dominująca 

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Hollywood  - Hollywood S.A. 

Jednostka zależna 
Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Hollywood, w której jednostką 
dominującą jest Emitent 

KDPW, KDPW S.A., 
Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

Kodeks Cywilny, K.c. 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze 
zmianami) 

Kodeks karny 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 
z późniejszymi zmianami) 

Kodeks 
Postępowania 

Cywilnego, KPC 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 
43, poz. 296, z późniejszymi zmianami) 
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Kodeks Spółek 
Handlowych, Ksh 

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

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

Dokument 
Informacyjny 

Dokument zawierający informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta oraz 
o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii D oraz wprowadzeniem 
ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym 
przez GPW. 

NBP Narodowy Bank Polski 

Ordynacja 
podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2005 roku, nr 8, poz. 60) 

Organizator ASO, 
Organizator 

Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD 
Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289)  

Pralnia 
„HOLLYWOOD”, 

Zespół Pralni  
„HOLLYWOOD” 

Zakład należący do Hollywood Textil Service sp. z o.o. mieszczący się w Sierpcu 
przy ul. Bujanowskiej 2a 

Prawo Bankowe 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity, Dz. U. 
z 2002 roku, Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami) 

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

Rada Nadzorcza, 
RN 

Rada Nadzorcza Spółki Hollywood S.A. 

Regulamin ASO, 
Regulamin 

Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 
r. (z późniejszymi zmianami) 

Spółka Hollywood Spółka Akcyjna z siedzibą w Sierpcu  

Spółka zależna 
Spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Hollywood, w której jednostką 
dominującą jest Emitent 

UOKIK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o KRS 
 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zmianami)  

Ustawa o obligacjach 
 
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 
1300 z późniejszymi zmianami)  
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Ustawa o obrocie 

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

Ustawa o ochronie 
konkurencji i 

konsumentów 

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

Ustawa o ochronie 
niektórych praw 

konsumentów 

 
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 
2000 r. Nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami)  

Ustawa o ofercie 
publicznej 

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

Ustawa o opłacie 
skarbowej 

 
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 
2004 roku, Nr 253 poz. 2532 z późniejszymi  zmianami)  

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 

 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późniejszymi zmianami)  

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
osób prawnych 

 
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami)  

Ustawa o podatku od 
czynności 

cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 z późniejszymi zmianami)  

Ustawa o podatku od 
spadków i darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 
roku, Nr 142, poz. 1514 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o 
rachunkowości 

 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 
2002 roku, Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami)  

Ustawa o swobodzie 
działalności 

gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 
173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami)  

Ustawa – Prawo 
zamówień 

publicznych 
 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 
19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) 

WZ, Walne 
Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Spółki Hollywood S.A. 

Zarząd, Zarząd 
Spółki, Zarząd 

Emitenta 
Zarząd Spółki Hollywood S.A. 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Złoty, zł, PLN 
Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu 
publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 383, z późniejszymi zmianami) 

 
 


