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ROZDZIAŁ III – Dane o Emisji

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości 
emitowanych papierów wartościowych

1.1. Akcje Serii C, Prawa do Akcji Serii C
W ramach emisji Akcji Serii C emitowanych jest do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o jednostkowej wartości 
nominalnej 1,00 zł. Łączna wartość nominalna emitowanych Akcji Serii C wynosi 3.000.000,00 zł.

Akcje Serii C nie są uprzywilejowane w żaden sposób, nie jest związany z nimi obowiązek dodatkowych świadczeń 
na rzecz Spółki. Nie istnieją żadne ograniczenia zbywalności w stosunku do Akcji Serii C.

Papiery 
Wartościowe 
wg Rodzajów

Liczba Akcji 
Serii C

Wartość  
nominalna Cena emisyjna

Nadwyżka  
ceny emisyjnej 
nad wartością 

nominalną

Szacunkowe 
prowizje  

i koszty emisji

Wpływy 
Emitenta

1 2 3 4 5 6 7=(2x4)-6
Akcje zwykłe  
na okaziciela
Na jednostkę 1 1,00 zł • • 0,45 •
Razem 3.000.000 3.000.000,00 zł • • 1.335.000,00 •

Na podstawie Prospektu do publicznego obrotu wprowadzanych jest również do 3.000.000 praw do Akcji Serii C.

1.2. Akcje Serii D
W ramach emisji Akcji Serii D emitowanych jest 330.000 akcji zwykłych na okaziciela, o jednostkowej wartości nominalnej 
1,00 zł. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 1,00 zł. Łączna wartość emitowanych Akcji Serii D wynosi 330.000,00 zł.

Akcje Serii D nie są uprzywilejowane w żaden sposób, nie jest związany z nimi obowiązek dodatkowych świadczeń 
na rzecz Spółki. Akcje Serii D będą wprowadzane do obrotu giełdowego stopniowo, w miarę udostępniania tych akcji 
Osobom Uprawnionym przez Subemitenta Usługowego. Wniosek o wprowadzenie Akcji Serii D udostępnionych 
Osobom Uprawnionym w roku 2005 zostanie złożony nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od daty walnego 
zgromadzenia, na którym podjęta została uchwała w przedmiocie emisji Akcji Serii D. Osoba Uprawniona, aby sko-
rzystać z przysługującego jej prawa objęcia Akcji Serii D, zobowiązana będzie do podpisania umowy z Emitentem, 
na podstawie której zobowiąże się do niezbywania przyznanych jej i nabytych od Subemitenta Akcji Serii D, przed 
wprowadzeniem tych akcji do obrotu na rynku urzędowym.

Papiery 
Wartościowe 
wg Rodzajów

Liczba Akcji 
Serii D

Wartość  
nominalna Cena emisyjna

Nadwyżka  
ceny emisyjnej 
nad wartością 

nominalną

Szacunkowe 
prowizje  

i koszty emisji

Wpływy 
Emitenta

1 2 3 4 5 6 7=(2x4)-6
Akcje zwykłe  
na okaziciela
Na jednostkę 1 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0,00 1,00
Razem 330.000 330.000,00 zł 330.000,00 zł 0,00 zł 0,00 330.000,00

2. Szacunkowe koszty emisji
Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii C i Akcji Serii D wynoszą łącznie 1.335.000 zł. Koszty te w całości zostaną 
zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii C. 

Na powyższą kwotę składają się:

Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, w tym koszty doradztwa, druku prospektu,  
publikacja skrótu prospektu 545.000

Koszty planowanej promocji oferty 50.000
Koszty subemitentów* •
Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 740.000
Razem 1.335.000

*  Na dzień sporządzenia Prospektu nie zostały zawarte umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową. W przypadku zawarcia 
umów subemisyjnych Emitent przekaże informacje o tym fakcie do publicznej wiadomości w formie Komunikatu.

Koszty emisji zmniejszają kapitał zapasowy Emitenta do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nomi-
nalną akcji, a ewentualna pozostała część kosztów zostanie zaliczona do kosztów finansowych.
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3. Podstawa prawna emisji papierów wartościowych  
i ich wprowadzenia do publicznego obrotu

Organem uprawnionym do podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego i wprowadzenia 
Akcji do publicznego obrotu jest walne zgromadzenie Emitenta.

3.1. Emisja Akcji Serii C
W dniu 10 marca 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło jednogłośnie, w obecności osób 
reprezentujących 100% kapitału zakładowego, uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
w drodze emisji Akcji Serii C w brzmieniu:

Uchwała nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PBG Spółka Akcyjna 

– dawniej Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
– z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 marca 2004 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze publicznej emisji Akcji C z wyłączeniem prawa poboru 

dla dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 431 w zw. z art. 310 § 2 oraz 432 § 1, 433 § 2 i 438 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (zwaną dalej Spółką) uchwala, co następuje:

§ 1 (Emisja Akcji serii C)

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1,00 (jeden) złoty i nie większą aniżeli 
3.000.000,00 (trzy miliony) złotych.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej 
niż 1(jednej) i nie więcej aniżeli 3.000.000,00 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nomi-
nalnej 1,00 (jeden) złoty każda (zwanych dalej „Akcjami serii C”).

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C.

4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podzia-
łu za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 roku.

5. Akcje serii C pokryte mogą być wyłącznie gotówką. Wpłaty na Akcje serii C zostaną dokonane jednorazowo.

6. Emisja Akcji serii C zostanie przeprowadzona w formie publicznej subskrypcji w warunkach publicznego obrotu 
papierami wartościowymi.

§ 2 (Wyłączenie prawa poboru)

1. W interesie Spółki w odniesieniu do Akcji serii C wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychcza-
sowym akcjonariuszom Spółki.

2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona po myśli art. 433 § 2 KSH, 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 (Upoważnienia dla Zarządu)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1. ustalenia terminów związanych z przeprowadzeniem emisji Akcji serii C, 

2. ustalenia szczegółowych zasad dokonywania zapisów na Akcje serii C, 

3. określenia zasad i kryteriów przydziału Akcji serii C,

4. określenia zasad i sposobów dystrybucji Akcji serii C,

5. określenia warunków emisji Akcji serii C, w tym podziału oferowanych Akcji serii C na transze,

6. przydziału Akcji serii C,

7. zawarcia umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A.,

8. zawarcia umów o subemisję inwestycyjną,

9. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii C do publiczne-
go obrotu papierami wartościowymi, przeprowadzenia publicznej subskrypcji Akcji serii C na warunkach określo-
nych niniejszą uchwałą i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,



Prospekt Emisyjny PBG S.A.26

Rozdział III – Dane o Emisji

10.  złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. 
z art. 431 § 7 KSH.

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3.2. Emisja Akcji Serii D
W dniu 10 marca 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło jednogłośnie, w obecności osób 
reprezentujących 100% kapitału zakładowego, uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
w drodze emisji Akcji Serii D, w brzmieniu:

Uchwała nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PBG Spółka Akcyjna 

– dawniej Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
– z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 marca 2004 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze publicznej emisji Akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru  

dla dotychczasowych akcjonariuszy celem wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego

Działając na podstawie art. 431 w zw. z art. 310 par. 2 oraz 432 par. 1, 433 par. 2 i 438 KSH, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 330 000,00 (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych w drodze emisji 
330.000 (trzystu trzydziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty 
każda, zwanych dalej Akcjami serii D.

2. Cena emisyjna Akcji serii D wynosi 1,00 (jeden) złoty za jedna akcję.

3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się 
31 grudnia 2003 roku.

4. Akcje serii D pokryte mogą być wyłącznie gotówką. Wpłaty na akcje zostaną dokonane jednorazowo.

§ 2

Akcje serii D zostaną objęte przez subemitenta usługowego w celu ich późniejszego zbywania osobom uprawnio-
nym, zgodnie z regulaminem programu motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia szczegółowego regulaminu programu motywacyjnego, w tym 
w szczególności:

1) ustalenia osób uprawnionych do nabywania Akcji serii D w ramach programu motywacyjnego oraz kryteriów 
decydujących o ich udziale w programie motywacyjnym,

2) warunków, od których uzależnia się uruchomienie poszczególnych transz programu motywacyjnego,

3) sposobu ustalania listy osób uprawnionych i liczby Akcji Serii D przypadających na poszczególne osoby uprawnione,

4) sposobu ustalania ceny nabycia Akcji Serii D przez osoby uprawnione od subemitenta usługowego,

5) ustalenia terminów realizacji programu, tj. terminów oferowania Akcji serii D osobom uprawnionym i składania 
przez nich zapisów na Akcje serii D,

6) ustalania i przekazywania za pośrednictwem Zarządu Spółki, w trakcie realizacji programu motywacyjnego sube-
mitentowi usługowemu listy osób uprawnionych do nabycia Akcji serii D.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umowy o subemisję usługową.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) ustalenia terminów związanych z przeprowadzeniem emisji Akcji serii D,

2) ustalenia szczegółowych zasad dokonywania zapisów na Akcje serii D,

3) określenia zasad i kryteriów przydziału Akcji serii D,

4) określenia zasad i sposobów dystrybucji Akcji serii D,
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5) przygotowania projektu umowy o subemisję usługową i prowadzenia z subemitentem usługowym negocjacji 
w celu ustalenia warunków subemisji usługowej,

6) zawarcia umowy o subemisję usługową, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji jej projektu przez Radę 
Nadzorczą w formie uchwały,

7) dokonania przydziału Akcji serii D subemitentowi usługowemu,

8) zawarcia umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A.,

9) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D do publiczne-
go obrotu papierami wartościowymi, przeprowadzenia publicznej subskrypcji Akcji serii D na warunkach określo-
nych niniejszą uchwałą i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wprowadzenia Akcji serii D do obrotu na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

10) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. 
z art. 431 § 7 KSH.

§ 6

W interesie Spółki w odniesieniu do Akcji serii D wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczaso-
wym akcjonariuszom Spółki.

Opinia zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji serii D sporządzona po myśli art. 433 
par. 2 KSH, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3.3. Uchwała o wprowadzeniu Akcji Spółki do publicznego obrotu
W dniu 10 marca 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło jednogłośnie, w obecności osób 
reprezentujących 100% kapitału zakładowego, uchwałę w przedmiocie wprowadzenia Akcji Spółki do publicznego 
obrotu w brzmieniu:

Uchwała nr 7 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PBG Spółka Akcyjna 

– dawniej Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
– z siedzibą w Wysogotowie z dnia 10 marca 2004 roku

w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu publicznego

§ 1

Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo 
o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz.U. 2002/49/447 z późn. zm.):

– 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

– 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

– do 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

– 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

§ 2

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na 
celu wprowadzenie akcji Spółki wyszczególnionych w § 1 niniejszej uchwały do publicznego obrotu.

4. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych 
akcjonariuszy

4.1. Akcje Serii C
Prawo poboru w stosunku do Akcji Serii C, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom, zostało wyłączone na 
mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajego Walnego Zgromadznia Emitenta z dnia 10 marca 2004 r.

W przypadku Akcji Serii C uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru jest ważny interes Spółki – pozyskanie środ-
ków na inwestycje związane z długoterminowa strategią rozwoju Spółki.

Opinię Zarządu uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii C zamieszczono w załączniku 
nr 5 do Prospektu.
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4.2. Akcje Serii D
Prawo poboru w stosunku do Akcji Serii D, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom, zostało wyłączone na 
mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 marca 2004 r.

Akcje Serii D przeznaczone są na realizację Programu Motywacyjnego w Spółce. Opinię Zarządu uzasadniającą 
wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii D zamieszczono w załączniku nr 5 do Prospektu.

5. Uczestnictwo w dywidendzie

5.1. Akcje Serii C
Akcje Serii C uczestniczą w dywidendzie, począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r.

5.2. Akcje Serii D
Akcje Serii D uczestniczą w dywidendzie, począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r.

Jeśli w danym roku, w którym wypłacana będzie dywidenda, w dacie dywidendy właścicielem Akcji Serii D będzie 
Subemitent Usługowy, wypłacana dywidenda będzie przysługiwać Subemitentowi Usługowemu. Wypłacona dywi-
denda będzie pomniejszać wynagrodzenie Subemitenta Usługowego za dany rok, przy czym jeśli wypłacona dywi-
denda będzie większa niż wynagrodzenie Subemitenta za ten rok, różnica pomiędzy wypłaconą kwotą dywiden-
dy a uzgodnioną wysokością wynagrodzenia za dany rok stanowić będzie dodatkowe wynagrodzenie Subemitenta 
Usługowego.

Osoby Uprawnione nabywają prawo do dywidendy, jeśli w dacie dywidendy będą właścicielami Akcji Serii D. 
Osobom Uprawnionym nie przysługuje roszczenie wobec Emitenta z tytułu wcześniej wypłaconych dywidend 
Subemitentowi Usługowemu.

6. Program motywacyjny
Osobami Uprawnionymi są Członkowie Zarządu i pracownicy Emitenta, członkowie zarządów pozostałych spółek 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i pracownicy spółek z Grupy Kapitałowej oraz osoby fizyczne lub wspólni-
cy spółek osobowych związanych ze Spółką stałymi umowami o współpracy wskazani w uchwale Rady Nadzorczej 
lub Zarządu. Uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu wskazujące Osoby Uprawnione podejmowane będą corocznie, 
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

W ramach Programu Osobom Uprawnionym zaoferowanych zostanie do 330.000 Akcji Serii D. Pierwsze udostęp-
nienie Akcji Osobom Uprawnionym nastąpi w roku 2005 (za rok 2004). Program zostanie zakończony najwcześniej 
w roku 2006, lecz nie później niż w roku 2009, w zależności od poziomu realizacji warunku, o którym mowa w pkt 3, 
w każdym roku trwania Programu, a w konsekwencji od liczby Akcji, jaka będzie każdego roku oferowana Osobom 
Uprawnionym. W pierwszym roku udostępniania Akcji Serii D, tj. w roku 2005, Osobom Uprawnionym zostanie 
zaoferowanych nie więcej niż 110.000 Akcji.

Warunkiem realizacji Programu w danym roku jest osiągnięcie przez Grupę Kapitałową zysku operacyjnego za 
poprzedni rok obrotowy, wykazanego w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez walne zgro-
madzenie Emitenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, na poziomie co najmniej 75% prognozy zysku 
operacyjnego na rok, którego badanie dotyczyło. Nieosiągnięcie przez Grupę Kapitałową minimalnego stopnia 
realizacji prognozy zysku operacyjnego za rok poprzedni skutkować będzie brakiem realizacji Programu w danym 
roku. Wysokość zysku operacyjnego do osiągnięcia przez Grupę Kapitałową w danym roku określać będzie Rada 
Nadzorcza Emitenta, w terminie do 30 czerwca każdego roku, którego prognoza dotyczy. Wskazana data, do któ-
rej Rada Nadzorcza Emitenta obowiązana jest określić wysokość zysku operacyjnego dla Grupy wynika ze specy-
fiki branży, w której działa Spółka. W II kwartale roku obrotowego rozpoczynają się procesy przetargowe ogłasza-
ne przez głównych odbiorców usług Emitenta. Tym samym dopiero pod koniec II kwartału możliwe jest oszacowa-
nie portfela zamówień na dany rok obrotowy.

Regulamin Programu stanowi Załącznik nr 4 do Prospektu.

Zasady nabywania Akcji Serii D przez Osoby Uprawnione od Subemitenta Usługowego szczegółowo opisane 
zostały w pkt 12 niniejszego Rozdziału.

Program spełnia przesłanki § 2 ust. 1 pkt 58 Rozporządzenia.
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7. Prawa z oferowanych papierów wartościowych

7.1. Prawa majątkowe i korporacyjne związane z akcjami Spółki
Z akcjami Emitenta związane są następujące prawa:

– prawo do uczestnictwa oraz prawo głosu na walnym zgromadzeniu. Akcje Serii C i Akcje Serii D Spółki są akcja-
mi zwykłymi na okaziciela, każdej akcji przysługuje 1 głos na walnym zgromadzeniu,

– prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz złożenie wniosku o umiesz-
czenie w porządku obrad poszczególnych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co 
najmniej 1/10 części kapitału zakładowego (art. 400 k.s.h.),

– prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-425 k.s.h.,

– prawo żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 k.s.h. na wniosek akcjo-
nariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być 
dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przez najbliższe walne zgromadzenie,

– prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji – zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. uchwała walnego zgromadzenia 
dotycząca wyłączenia akcjonariuszy z prawa poboru akcji w części lub całości musi zostać podjęta większością 
co najmniej 4/5 głosów oddanych. Wyłączenie akcjonariuszy od poboru nowych akcji może nastąpić w przy-
padku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu 
zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody wyłączenia albo ograniczenia prawa poboru oraz proponowaną 
cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia,

– prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez walne zgromadzenie, przy czym Statut Spółki nie 
przewiduje żadnego uprzywilejowania akcji w tym względzie, co oznacza, że na każdą akcję przypada dywiden-
da tej samej wielkości,

– prawo uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki – w tym zakresie, wobec braku odpowied-
niego uprzywilejowania akcjonariuszy w Statucie Spółki, obowiązuje art. 474 § 2 k.s.h., zgodnie z którym majątek 
dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

7.2. Obowiązki wynikające ze Statutu Spółki
Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Zgodnie z § 12 Statutu nie jest dopuszczalna zamiana akcji zwykłych na akcje imienne.

Zgodnie z § 24 Statutu walne zgromadzenie jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% Akcji.

Statut Spółki nie przewiduje żadnych dodatkowych obowiązków związanych z posiadaniem Akcji Serii C lub Akcji 
Serii D Emitenta, oprócz wymienionych powyżej. Nabywcy nie są zobowiązani do żadnych dodatkowych świadczeń 
na rzecz Emitenta.

7.3. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi

Zgodnie z przepisami Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi prawa z papierów wartościowych 
dopuszczonych do publicznego obrotu powstają z chwilą zapisania papierów po raz pierwszy na rachunku papie-
rów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. O ile prawa z papierów wartościo-
wych dopuszczonych do publicznego obrotu nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapi-
sów na rachunku papierów wartościowych (w szczególności prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), na 
żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu, oddziel-
nie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. W treści wystawianego świa-
dectwa może zostać wskazana, na żądanie posiadacza rachunku, część papierów wartościowych zapisanych na 
rachunku. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z papierów warto-
ściowych wskazanych w jego treści.

Zgodnie z art. 147 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi każdy, kto w wyniku nabycia akcji spółki 
publicznej osiągnął albo przekroczył 5% albo 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, albo posiadał 
przed zbyciem akcje spółki publicznej zapewniające co najmniej 5% albo co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu, a w wyniku zbycia stał się posiadaczem akcji zapewniających odpowiednio nie więcej niż 
5% albo nie więcej niż 10% liczby głosów, obowiązany jest zawiadomić o tym Komisję, spółkę oraz Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w ciągu 4 dni od dnia dokonania zapisu na rachunku papierów wartościowych, wyni-
kającego odpowiednio z nabycia lub zbycia akcji. Obowiązek określony powyżej dotyczy również przypadku naby-
cia lub zbycia akcji zmieniającego posiadaną dotychczas przez Akcjonariusza liczbę ponad 10% głosów, co naj-
mniej o 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Obowiązek powstaje zarówno w przypadku zawarcia 
pojedynczej transakcji, jak i kilku transakcji łącznie. Obowiązek ten spoczywa również na podmiocie, który w wy-
niku nabycia akcji osiągnął albo przekroczył, bądź też w wyniku zbycia stał się posiadaczem akcji zapewniających 
nie więcej niż odpowiednio 25%, 50%, 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
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Zgodnie z art. 149 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi nabycie akcji spółki publicznej lub wystawio-
nych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych w liczbie powodującej osiągnięcie lub przekroczenie łącznie odpo-
wiednio 25%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wymaga zezwolenia Komisji wydawanego 
na wniosek podmiotu nabywającego. Komisja w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku udziela zezwolenia i przeka-
zuje agencji informacyjnej informacje o udzielonym zezwoleniu albo odmawia udzielenia zezwolenia, jeżeli nabycie spo-
wodowałoby naruszenie przepisów prawa albo zagrażałoby ważnemu interesowi państwa lub gospodarki narodowej. 
Komisja może odmówić udzielenia zezwolenia, w przypadku gdy w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku, o którym mowa wyżej, wnioskodawca nie wykonywał lub wykonywał w sposób nienależyty obowiązki określo-
ne w art. 147 i art. 150 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. Zezwolenie może być udzielone z zastrze-
żeniem w jego treści warunku, że nieosiągnięcie lub nieprzekroczenie określonego progu liczby głosów na walnym zgro-
madzeniu w terminie wskazanym w zezwoleniu powoduje wygaśnięcie decyzji udzielającej zezwolenia. Zgodnie z art. 151 
Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi nabycie w obrocie wtórnym w okresie krótszym niż 90 dni akcji 
dopuszczonych do publicznego obrotu, zapewniających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadze-
niu, dokonuje się wyłącznie w wyniku publicznego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 
akcji. Zgodnie z art. 152 ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi obowiązek ogłoszenia wezwania 
nie powstaje w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 154 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi kto w wyniku nabycia akcji stał się 
Akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jest 
obowiązany do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż pozostałych akcji tej spółki albo zbycia, przed 
wykonaniem prawa głosu z posiadanych akcji, takiej ilości akcji, które spowoduje osiągnięcie nie więcej niż 50% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W przypadku nabycia akcji z naruszeniem obowiązków określo-
nych powyżej – zgodnie z art. 156 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi – wykonywanie prawa 
głosu z nabytych w ten sposób akcji jest bezskuteczne. Ponadto naruszenie opisanych obowiązków stosownie 
do art. 167, art. 168 i art. 171 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi podlega karze grzywny do 
1.000.000 złotych. Stosownie do treści art. 158 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi obo-
wiązek wynikający z art. 154 nie występuje w sytuacji, w której nabycie akcji, które spowodowało osiągnięcie ponad 
50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu nastąpiło bezpośrednio od Skarbu Państwa. Obowiązek ogło-
szenia wezwania na podstawie art. 151 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi jest wyłączony, 
w przypadku gdy nabycie akcji nie następuje w obrocie wtórnym. W rozumieniu przywołanych przepisów, a szcze-
gólnie art. 158 a) Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi:

– nabycie, zbycie lub posiadanie przez podmiot pośrednio lub bezpośrednio zależny akcji spółki publicznej lub 
wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych uważa się za nabycie, zbycie lub posiadanie tych 
akcji lub kwitów depozytowych przez podmiot dominujący;

– kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami spółki publicznej uważa się za papiery wartościowe upraw-
niające do wykonywania prawa głosu z takiej liczby akcji tej spółki, jaką posiadacz kwitu depozytowego może 
uzyskać w wyniku zamiany kwitów depozytowych na te akcje.

Dokonanie czynności prawnej przez podmiot zależny lub zajście innego zdarzenia prawnego w stosunku do tego 
podmiotu powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach Prawa o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi również po stronie podmiotu dominującego wyłącznie w przypadku, gdy jednocześnie wiąże się to 
z taką zmianą stanu posiadania liczby głosów tego podmiotu dominującego, która podlega tym obowiązkom.

Obowiązki określone powyżej spoczywają:

– również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące:
– wspólnego nabywania akcji tej spółki publicznej lub wystawionych w związku z tymi akcjami kwitów depozytowych;
– zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu tej spółki dotyczącego istotnych spraw spółki;
– prowadzenia trwałej i wspólnej polityki w zakresie zarządzania tą spółką chociażby tylko jeden z tych pod-

miotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; obowiązki te wyko-
nywane są przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia;

– na funduszu inwestycyjnym, również w przypadku gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu liczby gło-
sów określonego w tych przepisach następuje w związku z nabywaniem, zbywaniem lub posiadaniem akcji lub 
kwitów depozytowych 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;

– również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu liczby głosów okre-
ślonego w tych przepisach następuje w związku z nabywaniem, zbywaniem lub posiadaniem akcji lub kwitów 
depozytowych:
– przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji 

nabytych w ramach usług brokerskich;
– w ramach zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie;
– 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.
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Na podstawie art. 158 b) Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi na wniosek akcjonariusza lub akcjo-
nariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, walne zgromadzenie spółki 
publicznej może powziąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworze-
niem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Rewidentem do spraw szczególnych może 
być biegły rewident albo inny podmiot posiadający niezbędne kwalifikacje do zbadania sprawy określonej w uchwale 
walnego zgromadzenia. Uchwała walnego zgromadzenia, o której mowa, powinna określać w szczególności:

– przedmiot i zakres badania,

– dokumenty, które spółka powinna udostępnić biegłemu,

– stanowisko zarządu wobec zgłoszonego wniosku.

Jeżeli walne zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych (art. 158 c) Prawa 
o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi), wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie rewidenta do 
sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały. Przepisy art. 312 Kodeksu spółek handlowych 
stosuje się odpowiednio. Sąd rejestrowy może, na wniosek zarządu spółki publicznej, uzależnić wydanie posta-
nowienia o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych od złożenia przez wnioskodawców stosownego zabez-
pieczenia. W razie gdy badanie nie wykaże naruszeń prawa, sąd rejestrowy na wniosek zarządu spółki publicznej 
może postanowić o przepadku zabezpieczenia na rzecz spółki. Na postanowienie sądu w sprawie przepadku 
zabezpieczenia służy zażalenie. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa powyżej, sąd rejestrowy wezwie 
zarząd i radę nadzorczą spółki do zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 7 dni. Nieudzielenie odpowiedzi w tym 
terminie nie wstrzymuje wydania postanowienia. Na postanowienie sądu o odmowie wyznaczenia rewidenta do 
spraw szczególnych służy zażalenie. 

Zarząd i rada nadzorcza spółki (zgodnie z art. 158 d) Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi są 
obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone w uchwale walnego zgroma-
dzenia, o której mowa w art. 158 b), albo w postanowieniu sądu, o którym mowa w art. 158 c), a także udzielić 
wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania. Rewident do spraw szczególnych jest obowiązany przed-
stawić zarządowi i radzie nadzorczej spółki pisemne sprawozdanie z wyników badania. Zarząd jest obowiązany 
udostępnić sprawozdanie w trybie określonym w art. 81 ust. 1. Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami 
Wartościowymi. Rada nadzorcza składa sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym 
walnym zgromadzeniu.

7.4. Obowiązki wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada obowiązek zgłaszania Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, jeśli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncen-
tracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EURO, m.in. w na-
stępujących przypadkach:

– przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części 
majątku lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego 
lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,

– objęcia lub nabycia akcji albo udziałów innego przedsiębiorcy; powodującego uzyskanie co najmniej 25% gło-
sów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników,

– rozpoczęcia wykonywania praw z akcji lub udziałów objętych lub nabytych bez uprzedniego zgłoszenia przez 
instytucję finansową, w celu ich odsprzedaży przed upływem roku od dnia nabycia, jeżeli przedmiotem dzia-
łalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo 
udziały innych przedsiębiorców,

– rozpoczęcia wykonywania praw z akcji lub udziałów czasowo nabytych bez uprzedniego zgłoszenia przez 
przedsiębiorcę, w celu zabezpieczenia wierzytelności.

Powyższe przypadki nie mają zastosowania, o ile obrót przedsiębiorcy nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EURO, przy 
czym zgodnie z art.15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, obrót ten obejmuje zarówno przedsiębior-
ców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapita-
łowych, do których należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji.

Ponadto nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

– jeżeli łączny udział w rynku przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nie przekracza 20%,

– polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprze-
daży, 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, 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,
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– polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelno-
ści, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich 
sprzedaży,

– będącej następstwem postępowania upadłościowego albo układowego, 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.

Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominu-
jącego.

Zgłoszenie zamiaru nabycia powinno być dokonane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania innej 
czynności, na podstawie której ma nastąpić koncentracja.

W przypadku zamiaru nabycia akcji dopuszczonych do publicznego obrotu postępowanie antymonopolowe w spra-
wach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego wszczęcia. Do termi-
nu określonego powyżej nie wlicza się okresów oczekiwania na dokonanie zgłoszenia przez pozostałych uczestni-
ków koncentracji, a także okresów na usunięcie braków w zgłoszeniu lub uzupełnienie w nim niezbędnych informa-
cji, lub ustosunkowania się do przedstawionych przez Prezesa UOKiK warunków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

8. Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem 
i obrotem wprowadzanymi do publicznego akcjami

Informacje, które zostały zamieszczone w niniejszym punkcie, przedstawiają ogólne zasady opodatkowania docho-
dów z akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, obowiązujące w dniu sporządzenia Prospektu. Inwestorom 
zaleca się korzystanie z fachowej porady doradcy podatkowego w zakresie zasad opodatkowania dochodów zwią-
zanych z posiadaniem i obrotem wprowadzanymi do publicznego obrotu akcjami lub skonsultowanie się z właści-
wym urzędem skarbowym.

8.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zasady opodatkowania osób fizycznych określa Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.

8.1.1. Opodatkowanie dywidend

Zgodnie z art. 30a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobiera się 19-proc. zryczałtowany poda-
tek dochodowy. Zryczałtowany podatek od dywidend pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. 
Przychodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Przepis powyższy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwój-
nego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem uzyskania od 
podatnika certyfikatu rezydencji.

Do poboru podatku od przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
obowiązane są podmioty dokonujące wypłaty. Kwota podatku potrącana jest z przypadającej do wypłaty sumy 
i wpłacana na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego.

8.1.2. Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji lub PDA

Zgodnie z art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów uzyskanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyska-
nego dochodu. Dochodem, o którym mowa powyżej, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu 
odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi zgodnie z przepisami 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.

Zasadę powyższą stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opo-
datkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe pod warunkiem posiadania przez 
podatnika certyfikatu rezydencji. 

Przepisu powyższego nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu 
działalności gospodarczej.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w rocznym zeznaniu podatkowym, składanym do  
30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, wykazać dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych i obliczyć należny podatek dochodowy.
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8.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
Zasady opodatkowania osób prawnych reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.

8.2.1. Opodatkowanie dywidend

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatek dochodowy od dochodów 
z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Zgodnie z ust. 3 powołanego wyżej artykułu zwalnia się od podatku dochodowego spółki wchodzące w skład 
podatkowej grupy kapitałowej, uzyskujące dochody od spółek tworzących tę grupę.

Zgodnie z art. 23 tej ustawy kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza się od kwoty 
podatku obliczonego zgodnie z art. 19 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. W razie braku możli-
wości odliczenia kwotę podatku odlicza się w następnych latach podatkowych.

Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę.

8.2.2. Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji lub PDA

Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego z tytułu sprzedaży papierów wartościowych powstaje w przypadku 
uzyskania dochodu, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży papierów wartościowych a kosztem 
jego uzyskania. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych osiągane przez podatników podatku dochodowe-
go od osób prawnych opodatkowane są na zasadach ogólnych łącznie z przychodami z innych źródeł.

Dochody uzyskiwane ze sprzedaży akcji przez osoby prawne podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych 
określonych w art. 19 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych: podatek od dnia 1 stycznia do 31 grud-
nia 2004 roku wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z regulacją art. 25 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych osoby prawne sprzedające akcje 
zobowiązane są do wykazywania kwot uzyskanych w efekcie tych transakcji w składanej co miesiąc deklaracji 
podatkowej informującej o wysokości osiągniętego dochodu (lub straty) osiągniętej od początku roku podatkowe-
go i wpłacać w tym terminie miesięczne zaliczki na podatek dochodowy.

8.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z Ustawą o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych sprzedaż papierów wartościowych za pośrednictwem 
domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską zwolniona jest od podatku od czynności 
cywilnoprawnych. W przypadku sprzedaży papierów wartościowych zawieranych poza rynkiem regulowanym bez 
pośrednictwa domu maklerskiego lub banku prowadzącego działalność maklerską, wysokość podatku wynosi 1% 
wartości rynkowej papierów wartościowych.

9. Umowa o subemisję usługową lub inwestycyjną

9.1. Akcje Serii C
Emitent zamierza zawrzeć umowę o subemisję inwestycyjną Akcji Serii C oferowanych w Transzy Instytucjonalnej. 
Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł takiej umowy. W opinii Emitenta nie istnieje ryzyko niezawarcia 
umowy o subemisję inwestycyjną Akcji Serii C oferowanych w Transzy Instytucjonalnej – umowa taka może zostać 
niezawarta tylko w przypadku rezygnacji Emitenta z przeprowadzenia Oferty.

9.2. Akcje Serii D
Emitent zamierza zawrzeć umowę o subemisję usługową Akcji Serii D. Na dzień sporządzenia Prospektu Emitent 
nie zawarł takiej umowy.
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10. Zasady dystrybucji Akcji Serii C

10.1. Podmiot oferujący Akcje Serii C w publicznym obrocie
Podmiotem Oferującym w publicznym obrocie Akcje Serii C Spółki jest:

Dom Maklerski BZ WBK S.A.
60-967 Poznań,
pl. Wolności 15
tel.: (61) 856-48-80, (61) 856-48-88,
fax: (61) 856-47-70

10.2. Liczba oferowanych Akcji Serii C
W ramach oferty Akcji Serii C do objęcia oferowanych jest 3.000.000 Akcji Serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Akcje Serii C oferowane będą w następujących transzach:

– Transzy Detalicznej – w której zostanie zaoferowanych 600.000 Akcji Serii C,

– Transzy Instytucjonalnej – w której zostanie zaoferowanych 2.200.000 Akcji Serii C,

– Transzy Zamkniętej – w której zaoferowanych zostanie 200.000 Akcji Serii C.

Emitent zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć oferowanych Akcji Serii C pomiędzy poszczególnymi 
transzami. Przesunięć Akcji Serii C pomiędzy transzami Emitent może dokonać przed rozpoczęciem publicznej 
subskrypcji lub w dniu dokonywania przydziału.

Ponieważ zapisy na Akcje Serii C w Transzy Detalicznej zostaną zakończone przed rozpoczęciem zapisów na 
Akcje Serii C w Transzy Instytucjonalnej i Transzy Zamkniętej, na podstawie informacji otrzymanej od Oferującego 
o liczbie Akcji Serii C, jaka została objęta zapisami w Transzy Detalicznej, Emitent może zaoferować Akcje Serii C 
nieobjęte w tej transzy w pozostałych transzach, w dowolnych ustalonych przez siebie proporcjach. W tym przy-
padku przesunięcie Akcji Serii C z Transzy Detalicznej do pozostałych transz nastąpi w dniu przydziału.

Informację o ewentualnym przesunięciu Akcji Serii C pomiędzy transzami Emitent przekaże do publicznej wiadomości 
w formie Komunikatu, przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji albo w terminie 14 dni od zakończenia publicznej sub-
skrypcji Akcji Serii C – jeśli przesunięcie Akcji Serii C pomiędzy transzami nastąpi w dniu przydziału, informując jedno-
cześnie o ostatecznej liczbie przydzielonych Akcji Serii C w ofercie publicznej, w tym w poszczególnych jej transzach.

10.3. Cena emisyjna Akcji Serii C

10.3.1. Przedział cenowy

Najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem subskrypcji Emitent ustali przedział cenowy Akcji Serii C i poda go 
do publicznej wiadomości w formie Komunikatu oraz udostępni w POK przyjmujących zapisy na Akcje Serii C.

W ramach podanego przedziału cenowego:

– wśród Inwestorów uprawnionych do składania zapisów w Transzy Instytucjonalnej zostanie przeprowadzony 
proces budowania Księgi Popytu na Akcje Serii C, w którym będą oni składali wiążące deklaracje zainteresowa-
nia nabyciem Akcji Serii C, wskazując liczbę Akcji Serii C, jaką są zainteresowani nabyć oraz cenę z przedziału 
cenowego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w budowie Księgi Popytu zostały opisane w pkt 10.8,

– w Transzy Detalicznej Inwestorzy składać będą zapisy na Akcje Serii C po maksymalnej cenie z przedziału cenowego.

10.3.2. Ustalenie ceny emisyjnej

Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona przez Emitenta w oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu.

Cena emisyjna będzie jednakowa dla wszystkich transz i zostanie podana do publicznej wiadomości w formie 
Komunikatu, najpóźniej do godz. 8.00 w dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Tran-
szy Zamkniętej.

10.4. Harmonogram oferty Akcji Serii C
do 15 czerwca  – podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego

16 czerwca  – otwarcie publicznej subskrypcji

16-18 czerwca  – przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej

16-18 czerwca – proces budowania Księgi Popytu 

do 21 czerwca do godz. 8.00  – podanie do publicznej wiadomości wysokości ceny emisyjnej
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21 czerwca do godz. 10.00  –  skierowanie do Inwestorów zaproszeń do złożenia zapisów w Transzy 
Instytucjonalnej

21 czerwca  – przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej

21 czerwca  – przyjmowanie zapisów w Transzy Zamkniętej

24 czerwca  – ewentualne zapisy subemitentów

25 czerwca  – zamknięcie subskrypcji

Do 29 czerwca  – przydział Akcji Serii C

Emitent może postanowić o zmianie powyższych terminów. Informacja o ewentualnej zmianie terminów zostanie 
podana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu najpóźniej w dniu, którego zmiana dotyczy, z zastrze-
żeniem, że w przypadku skrócenia okresu przyjmowania zapisów w danej transzy stosowna informacja zostanie 
podana do publicznej wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym ostatni, zmieniony dzień zakończenia 
przyjmowania zapisów.

Zgodnie z art. 80 ust. 4 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, w przypadku zmiany podanego 
do publicznej wiadomości przedziału cenowego w okresie 2 dni przed planowanym rozpoczęciem subskrypcji, 
Emitent przesunie termin rozpoczęcia subskrypcji o co najmniej 2 dni.

10.5. Miejsce przyjmowania zapisów
Zapisy oraz deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii C przyjmowane będą w Centrali Domu Maklerskiego 
BZ WBK S.A. przy ul. Marszałkowskiej 142 w Warszawie oraz w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego  
BZ WBK S.A., a w przypadku utworzenia Konsorcjum Dystrybucyjnego również w Punktach Obsługi Klientów 
domów maklerskich – członków Konsorcjum Dystrybucyjnego, wymienionych w Załączniku nr 6 do Prospektu.

Jeśli Konsorcjum Dystrybucyjne zostanie utworzone już po opublikowaniu Prospektu, pełna lista Punktów Obsługi 
Klientów przyjmujących zapisy w poszczególnych transzach zostanie opublikowana w formie Komunikatu najpóź-
niej na jeden dzień przed rozpoczęciem subskrypcji.

Możliwe jest składanie zapisów na Akcje oraz deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji za pośrednictwem internetu 
i telefonu, ale tylko wówczas, jeżeli taką możliwość dopuszcza regulamin domu maklerskiego przyjmującego zapisy.

10.6. Działanie przez pełnomocnika
Osoby uprawnione do złożenia zapisu na Akcje Serii C i do złożenia deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji 
Serii C uprawnione są do działania za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika, będącego osobą 
fizyczną lub osobą prawną. Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić pisem-
ne pełnomocnictwo oraz dokumenty potwierdzające jej tożsamość. Pełnomocnictwo do złożenia zapisu upoważnia 
do złożenia dyspozycji deponowania akcji.

W przypadku pełnomocnictw wystawionych dla osób prowadzących działalność polegającą na zarządzaniu 
cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, wystarczające jest pełnomocnictwo udzielone na podsta-
wie umowy o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych.

Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, powinno być uwierzytelnione przez właściwy 
terytorialnie polski urząd konsularny, chyba że inaczej stanowią przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której 
stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż język polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza 
przysięgłego na język polski.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące pełnomocnika i Inwestora:

– gdy jest on osobą fizyczną: imię i nazwisko, adres, serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL 
– w przypadku rezydentów, 

– gdy jest on osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: nazwę, siedzibę, 
adres i numer statystyczny REGON (w przypadku nierezydentów – numer właściwego rejestru lub powołanie się 
na dokument potwierdzający istnienie Inwestora w danym kraju, dokument ten winien zostać przedłożony w mo-
mencie składania zapisu).

W przypadku zapisów w Transzy Instytucjonalnej zapis może być złożony również przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. 
albo dom maklerski – członka Konsorcjum Dystrybucyjnego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w deklara-
cji zainteresowania nabyciem Akcji. 

Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pozostaje w POK przyjmują-
cym zapis.

Zwraca się uwagę osób uprawnionych do złożenia zapisu, iż na podstawie Ustawy o Opłacie Skarbowej od doku-
mentu pełnomocnictwa winna być uiszczona opłata skarbowa.
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10.7. Osoby uprawnione do nabywania Akcji
Transza Detaliczna
Inwestorami uprawnionymi do nabywania Akcji Serii C w Transzy Detalicznej na zasadach określonych w Prospekcie są 
rezydenci i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego: osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nieposiadają-
ce osobowości prawnej, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu.

Transza Instytucjonalna 
Inwestorami uprawnionymi do nabywania Akcji serii C w Transzy Instytucjonalnej na zasadach określonych w Pro-
spekcie są rezydenci i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego: osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmio-
ty nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we wła-
snym imieniu.

Spośród wyżej wymienionych uprawnione do złożenia zapisu będą podmioty, które zostaną zaproszone przez 
Emitenta, za pośrednictwem Oferującego lub domu maklerskiego – członka Konsorcjum Dystrybucyjnego, do 
uczestnictwa w procesie budowania Księgi Popytu oraz do których następnie zostanie wystosowane zaproszenie 
do złożenia zapisu.

Transza Zamknięta
Inwestorami uprawnionymi do nabywania Akcji Serii C w Transzy Zamkniętej na zasadach określonych w Prospek-
cie są osoby wskazane na imiennej liście sporządzonej przez Zarząd Emitenta i przekazanej Oferującemu najpóź-
niej na jeden dzień przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Serii C oraz spełniające jedno z poniższych kryteriów:

– są pracownikami jednej ze spółek Grupy Kapitałowej, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę oraz otrzy-
mały od Zarządu Emitenta imiennie skierowane zaproszenie do złożenia zapisu w Transzy Zamkniętej,

– mają zawartą z którąkolwiek ze spółek Grupy Kapitałowej stałą umowę o współpracy lub umowę dotyczącą 
stałego świadczenia usług oraz otrzymały od Zarządu Emitenta imiennie skierowane zaproszenie do złożenia 
zapisu w Transzy Zamkniętej,

– inne osoby i podmioty niż wymienione w punktach powyżej, które otrzymały od Zarządu Emitenta imiennie skie-
rowane zaproszenie do złożenia zapisu w Transzy Zamkniętej.

10.8. Budowanie Księgi Popytu na Akcje
W procesie budowy Księgi Popytu uczestniczyć mogą wyłącznie Inwestorzy, którzy otrzymali od Emitenta, za pośred-
nictwem Oferującego lub domu maklerskiego – członka Konsorcjum Dystrybucyjnego, zaproszenie do złożenia dekla-
racji zainteresowania nabyciem Akcji Serii C. Do budowania Księgi Popytu na Akcje Serii C mogą zostać zaproszeni 
Inwestorzy, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, będący osobami prawnymi albo 
osobami fizycznymi, albo podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej, posiadającymi zdolność do zaciągania 
zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. W zaproszeniu Inwestorzy zostaną poinformowani o możliwości 
złożenia deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii C na zasadach określonych w Prospekcie.

Podczas budowania Księgi Popytu Inwestorzy będą składać deklaracje, w których określą liczbę Akcji Serii C, którą 
chcieliby nabyć oraz cenę, jaką gotowi są za nie zapłacić. Proponowana cena musi zawierać się w przedziale ceno-
wym. Deklaracje zawierające cenę spoza przedziału cenowego będą nieważne.

Nie ma ograniczeń co do liczby złożonych deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii C ani też liczby Akcji 
Serii C objętych jedną deklaracją.

Zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie mogą złożyć łączną deklarację zainteresowa-
nia nabyciem Akcji Serii C obejmującą zarządzane przez nich rachunki.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych winno złożyć oddzielne deklaracje na rzecz poszczególnych, zarządzanych 
przez siebie funduszy.

Deklaracje winny być składane na formularzu według wzoru przygotowanego przez Oferującego.

W okresie trwania procesu budowania Księgi Popytu Inwestor ma prawo odwołania złożonej deklaracji. Odwołanie 
powinno być dokonane w formie pisemnego oświadczenia Inwestora złożonego w miejscu złożenia deklaracji zain-
teresowania nabyciem Akcji Serii C.

Osoby występujące w imieniu Inwestora będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, najpóźniej wraz ze składaną deklaracją powinny złożyć ważne dokumenty zaświadczają-
ce o uprawnieniach do reprezentowania Inwestora oraz dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wymagane są do skutecznego nabycia akcji. 

Poprzez wypełnienie i złożenie deklaracji Inwestor zobowiązuje się, na wezwanie domu maklerskiego przyjmujące-
go deklarację, do złożenia zapisu na Akcje Serii C i jego opłacenia:

– w terminie określonym w Prospekcie,

– w liczbie określonej na liście wstępnej alokacji,

– po ustalonej przez Emitenta cenie emisyjnej.
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Wykonaniem zobowiązania wynikającego ze złożenia deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii C jest złoże-
nie zapisu i opłacenie akcji w liczbie określonej na liście wstępnej alokacji w wyznaczonym terminie.

Inwestor składający deklarację zainteresowania nabyciem Akcji Serii C może udzielić pełnomocnictwa domowi 
maklerskiemu – członkowi Konsorcjum Dystrybucyjnego, do złożenia w jego imieniu zapisu na Akcje Serii C.

Księga Popytu na Akcje Serii C nie zostanie podana do publicznej wiadomości.

Na podstawie złożonych deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii C Emitent ustali cenę emisyjną oraz doko-
na wstępnej alokacji Akcji Serii C i sporządzi listę Inwestorów uprawnionych do nabycia Akcji Serii C. Lista ta będzie 
zawierać wyłącznie Inwestorów, którzy w deklaracjach wskazali cenę równą lub wyższą od ostatecznie ustalonej 
ceny emisyjnej, a liczba Akcji Serii C, wstępnie alokowanych poszczególnym Inwestorom, nie będzie większa niż 
wskazana przez nich w deklaracjach. Do Inwestorów, którym Emitent wstępnie alokował Akcje Serii C, dom makler-
ski przyjmujący deklarację wystosuje faksem, na numer w niej wskazany, zaproszenie do opłacenia i złożenia zapi-
su. Zaproszenie zostanie wysłane najpóźniej do godziny 10.00 następnego Dnia Roboczego po zakończeniu pro-
cesu budowy Księgi Popytu.

Roszczenia Emitenta lub subemitenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Inwestora, 
o którym mowa w niniejszym punkcie będą dochodzone na zasadach ogólnych.

Proces budowania Księgi Popytu stanowi integralną część zasad subskrypcji.

10.9. Zasady składania zapisów
Transza Detaliczna
Inwestor zamierzający nabyć Akcje Serii C w Transzy Detalicznej składa zapis z podaniem liczby Akcji Serii C 
i maksymalnej ceny z przedziału cenowego. Inwestor może złożyć zapis/zapisy na dowolną liczbę Akcji Serii C, 
jednakże pojedynczy zapis nie może opiewać na większą liczbę Akcji Serii C niż 600.000. Zapis na większą liczbę 
Akcji Serii C uznany zostanie za zapis na 600.000 Akcji Serii C.

Transza Instytucjonalna 
Zapisy na Akcje Serii C w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą od Inwestorów, do których wystosowano 
zaproszenie do opłacenia i złożenia zapisu.

Zapis powinien być złożony na liczbę Akcji Serii C określoną w zaproszeniu, z zastrzeżeniem że Emitent może 
uznać za ważny również zapis na inną liczbę Akcji Serii C niż liczba akcji wskazana w zaproszeniu. W przypadku 
gdy liczba Akcji Serii C w zapisie będzie mniejsza niż określona w zaproszeniu, zapis zostanie uznany na liczbę 
Akcji Serii C określoną w zapisie, natomiast gdy liczba Akcji Serii C w zapisie będzie większa niż liczba określona 
w zaproszeniu, zapis zostanie uznany na liczbę Akcji Serii C określoną w zaproszeniu.

Transza Zamknięta
Zapisy na Akcje Serii C w Transzy Zamkniętej przyjmowane będą od Inwestorów, do których Zarząd Emitenta 
wystosował zaproszenie do złożenia zapisu oraz którzy znaleźli się na imiennej liście sporządzonej przez Zarząd 
Emitenta i przekazanej Oferującemu najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji Serii C. 
Inwestorzy, którzy otrzymali od Zarządu Emitenta zaproszenie do złożenia zapisu, sami są zobowiązani dowiedzieć 
się u Oferującego, iż znaleźli się na takiej liście. Na dowód otrzymania zaproszenia do złożenia zapisu w Transzy 
Zamkniętej, inwestor winien to zaproszenie przedstawić w POK-u, w momencie składania zapisu.

Zapisy będą przyjmowane wyłącznie od osób, które znalazły się na imiennej liście sporządzonej przez Zarząd 
Emitenta i przekazanej Oferującemu, i które przedstawiły w momencie składania zapisu zaproszenie do złożenia 
zapisu w Transzy Zamkniętej.

Odpowiedzialność za zgodność pomiędzy imienną listą przekazaną Oferującemu a listą osób, do których zostaną 
wysłane zaproszenia do złożenia zapisu w Transzy Zamkniętej ponosi Emitent.

W Transzy Zamkniętej Inwestor może złożyć zapis/zapisy na dowolną liczbę Akcji Serii C, jednakże pojedynczy 
zapis nie może opiewać na większą liczbę Akcji Serii C niż 200.000. Zapis na większą liczbę Akcji Serii C uznany 
zostanie za zapis na 200.000 Akcji Serii C.

Przyjęcie zapisu
Zapisy przyjmowane będą na formularzu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Prospektu.

Zapis zawiera w szczególności następujące informacje:

– imię i nazwisko/nazwa Inwestora,

– adres zamieszkania/siedzibę i adres,

– w przypadku rezydentów: numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu dla osób fizycznych 
albo REGON dla osób prawnych lub podmiotów nieposiadających osobowości prawnej,

– w przypadku nierezydentów: numer paszportu i kraj wystawienia paszportu dla osób fizycznych albo numer 
właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej,

– określenie transzy, w której składany jest zapis,

– liczbę Akcji Serii C objętych zapisem,
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– cenę emisyjną, a w przypadku Transzy Detalicznej maksymalną cenę z przedziału cenowego,

– kwotę wpłaty,

– określenie sposobu ewentualnego zwrotu środków,

– adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisu.

Powyższy formularz zapisu uzupełniony jest o oświadczenie, w którym Inwestor stwierdza, że:

– zapoznał się z treścią Prospektu oraz akceptuje treść Statutu oraz warunki oferty,

– zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii C niż subskrybowana lub nieprzydzielenie ich wcale, 
na zasadach określonych w Prospekcie.

Inwestor będący osobą fizyczną, składając zapis, winien okazać ważny dokument tożsamości, a pozostali Inwestorzy 
winni okazać ważne dokumenty, z których wynikają status prawny oraz zasady reprezentacji Inwestora.

Zapis na Akcje Serii C jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w termi-
nie związania zapisem.

W momencie składania zapisu Inwestor zobowiązany jest złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Akcji 
Serii C na prowadzonym dla niego rachunku papierów wartościowych. Dyspozycja deponowania akcji stanowi 
integralną część formularza zapisowego. Składając dyspozycję deponowania akcji, Inwestor podaje numer swoje-
go rachunku i nazwę prowadzącego go podmiotu oraz zobowiązuje się do poinformowania POK, w którym składa-
ny jest zapis o ewentualnej zmianie wskazanego rachunku.

Na dowód złożenia zapisu Inwestor otrzyma jeden egzemplarz formularza zapisowego. Wszelkie konsekwencje 
wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Serii C ponosi Inwestor. Konsekwencjami 
wynikającymi z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu mogą być:

– nieprzydzielenie Akcji Serii C albo

– brak możliwości zapisania Akcji Serii C na rachunku papierów wartościowych Inwestora albo zapisanie Akcji 
Serii C na nieprawidłowym rachunku – w przypadku podania przez Inwestora błędnego numeru rachunku 
papierów wartościowych;

– brak możliwości zwrotu środków na rachunek bankowy Inwestora albo zwrot środków na nieprawidłowy rachu-
nek bankowy – w przypadku podania przez Inwestora błędnego numeru rachunku bankowego.

Inwestorzy, którzy nie posiadają rachunku papierów wartościowych będą mogli go założyć w Domu Maklerskim 
BZ WBK S.A. wraz ze składanym zapisem.

10.10. Zasady płatności

10.10.1. Zasady ogólne dokonywania wpłat

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. z 2000 r. nr 116 z późn. zm.) istnie-
je obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji przez banki, oddziały banków zagranicznych, 
domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i inne podmioty prowadzące działalność maklerską 
na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz inne 
instytucje wymienione w ww. Ustawie, jako instytucje obowiązane. Instytucja obowiązana przyjmująca dyspozycje 
(zlecenie) Klienta do przeprowadzenia transakcji ma obowiązek zarejestrować:

– transakcję, której równowartość przekracza 15 000 EURO, zarówno jeżeli jest to transakcja prowadzona w ramach 
operacji pojedynczej, jak i w ramach kilku operacji, jeżeli okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane;

– transakcję, gdy jej okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 
bez względu na wartość transakcji i jej charakter.

10.10.2. Wpłaty na Akcje Serii C w Transzy Detalicznej i Transzy Zamkniętej

Zapis na Akcje Serii C w Transzy Detalicznej i Transzy Zamkniętej musi być w pełni opłacony w dniu jego złożenia. 
Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się:

– w przypadku Transzy Detalicznej – iloczyn liczby Akcji Serii C objętych zapisem i maksymalnej ceny z przedziału 
cenowego, 

– w przypadku Transzy Zamkniętej – iloczyn liczby Akcji Serii C objętych zapisem i ceny emisyjnej.

W przypadku zapisów złożonych w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. wpłaty należy dokonać na rachunek 
nr 41 10901867 00000000 83361071.

W przypadku utworzenia Konsorcjum Dystrybucyjnego wpłat z tytułu złożonych zapisów należy dokonać na rachu-
nek domu maklerskiego, w którym składany był zapis.
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Wpłaty dokonywane mogą być gotówką lub przelewem i winny być dokonane w polskich złotych. Za termin doko-
nania wpłaty przyjmuje się wpływ środków na właściwy rachunek.

Wpłaty na Akcje nie podlegają oprocentowaniu.

Skutkiem prawnym niedokonania wpłaty w określonym terminie lub dokonania niepełnej wpłaty na akcje będzie 
nieważność zapisu.

10.10.3. Wpłaty na Akcje Serii C w Transzy Instytucjonalnej

Inwestorzy, którzy znaleźli się na liście wstępnej alokacji i otrzymali zaproszenie do złożenia zapisu winni w pełni 
opłacić wstępnie alokowane Akcje Serii C najpóźniej 23 czerwca 2004 r. Przez pełną wpłatę rozumie się iloczyn 
liczby wskazanej na liście wstępnej alokacji i ceny emisyjnej. Wpłata winna być dokonana w złotych polskich, prze-
lewem na rachunek Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. nr 41 10901867 00000000 83361071.

Za termin dokonania wpłaty przyjmuje się wpływ środków na wyżej wymieniony rachunek.

Wpłaty na Akcje Serii C nie podlegają oprocentowaniu.

Skutkiem prawnym niedokonania wpłaty w określonym terminie będzie nieważność zapisu.

W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Serii C, w tym również w przypadku, gdy niepełna wpłata wynikać 
będzie z kursu wymiany walut, zapis będzie uznany za złożony na liczbę Akcji Serii C wynikającą z dokonanej wpłaty.

W przypadku niedokonania przez Inwestora wpłaty lub dokonania wpłaty niepełnej, stanowić to będzie – na pod-
stawie Kodeksu Cywilnego – podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej Inwestora z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania Inwestora wobec Emitenta lub podmiotu, z którym zawarta została umowa 
o subemisję.

10.11. Przydział Akcji Serii C

10.11.1. Przesunięcia Akcji Serii C między transzami

W celu zapewnienia dojścia emisji do skutku oraz dokonania przydziału Akcji Serii C zgodnie z zasadami określo-
nymi w Prospekcie, Emitent zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć Akcji Serii C pomiędzy transzami. 
Przesunięć Akcji Serii C pomiędzy transzami Emitent może dokonać przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji 
lub w dniu dokonywania przydziału.

W momencie przydziału Emitent może dokonać przesunięć Akcji Serii C pomiędzy transzami jedynie w przy-
padku, gdy liczba Akcji Serii C, na którą złożono zapisy w danej transzy będzie mniejsza od liczby Akcji 
Serii C zaoferowanych w tej transzy, przy jednoczesnym wystąpieniu nadsubskrypcji w którejkolwiek z pozostałych 
transz. Jeśli nadsubskrypcja wystąpi w obu pozostałych transzach, Emitent może dokonać przesunięcia według 
własnego uznania.

10.11.2. Przydział Akcji w Transzy Detalicznej

Przydział Akcji Serii C w Transzy Detalicznej zostanie dokonany na podstawie złożonych zapisów. Podstawą przy-
działu będzie prawidłowe złożenie i opłacenie zapisu, zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Informacja 
o wynikach przydziału zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu w terminie do dwóch tygo-
dni od zakończenia subskrypcji Akcji Serii C.

Jeśli łączna liczba Akcji Serii C objętych zapisami w Transzy Detalicznej będzie mniejsza niż liczba Akcji Serii C oferowanych 
w tej transzy, Akcje Serii C zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami.

Jeśli łączna liczba Akcji Serii C objętych zapisami w Transzy Detalicznej będzie większa niż liczba Akcji Serii C oferowanych 
w tej transzy, również po dokonaniu przesunięć między transzami, Akcje Serii C zostaną przydzielone zgodnie z zasadą 
proporcjonalnej redukcji.

Ułamkowe części Akcji Serii C nie będą przydzielane, jak również nie będą przydzielane łącznie kilku Inwestorom. 
W przypadku części ułamkowych Emitent dokona zaokrągleń w dół do najbliższej liczby całkowitej. Akcje nieprzy-
znane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno osobom, które dokonały zapisów na największą liczbę 
Akcji Serii C, a w przypadku równych zapisów o przydziale zadecyduje losowanie.

Nie przewiduje się wydawania dokumentów dotyczących nabytych Akcji Serii C. Po przydziale wszystkie Akcje Serii C 
zostaną zapisane na rachunku Inwestora, wskazanym w dyspozycji deponowania akcji.

10.11.3. Przydział Akcji w Transzy Zamkniętej

Przydział Akcji Serii C w Transzy Zamkniętej zostanie dokonany na podstawie złożonych zapisów. Podstawą przy-
działu będzie prawidłowe złożenie i opłacenie zapisu, zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Informacja 
o wynikach przydziału zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu w terminie do dwóch tygo-
dni od zakończenia subskrypcji Akcji Serii C.

Jeśli łączna liczba Akcji Serii C objętych zapisami w Transzy Zamkniętej będzie mniejsza niż liczba Akcji Serii C oferowanych 
w tej transzy, Akcje Serii C zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami.
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Jeśli łączna liczba Akcji Serii C objętych zapisami w Transzy Zamkniętej będzie większa niż liczba Akcji Serii C  
oferowanych w tej transzy, również po dokonaniu przesunięć, Akcje Serii C zostaną przydzielone przez Zarząd 
Emitenta w sposób uznaniowy, tzn. stopy alokacji dla poszczególnych Inwestorów mogą być różne.

Nie przewiduje się wydawania dokumentów dotyczących nabytych Akcji Serii C. Po przydziale wszystkie Akcje Serii C zostaną 
przekazane na rachunek Inwestora, wskazany w dyspozycji deponowania akcji.

10.11.4. Przydział Akcji Serii C w Transzy Instytucjonalnej

10.11.4.1. Wstępna alokacja w Transzy Instytucjonalnej

Emitent dokona wstępnej alokacji Akcji Serii C w Transzy Instytucjonalnej po zakończeniu procesu budowania 
Księgi Popytu, w oparciu o złożone deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii C.

Akcje Serii C będą wstępnie alokowane wybranym Inwestorom, którzy w deklaracjach zainteresowania nabyciem 
Akcji Serii C zadeklarowali cenę nie niższą niż ostatecznie ustalona cena emisyjna.

Akcje będą alokowane przez Emitenta w sposób uznaniowy, tzn. stopa alokacji może być różna dla poszczegól-
nych Inwestorów.

Najpóźniej do godz. 10.00 następnego Dnia Roboczego po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu dom 
maklerski przyjmujący deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii C prześle Inwestorom na numer faksu wska-
zany w deklaracji informacje o liczbie Akcji Serii C wstępnie alokowanych oraz wezwie ich do złożenia zapisu i opła-
cenia Akcji Serii C.

Podstawą wstępnej alokacji akcji dla zarządzających cudzym portfelem na zlecenie będzie łączna deklaracja złożo-
na w imieniu osób, których rachunkami zarządza i na rzecz których zamierza nabyć Akcje Serii C.

10.11.4.2. Ostateczny przydział w Transzy Instytucjonalnej

Przydziału Akcji Serii C w Transzy Instytucjonalnej dokona Emitent w oparciu o złożone i opłacone zapisy.

Akcje Serii C zostaną przydzielone Inwestorom, którzy opłacili zapis, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10.10.3.

Nie przewiduje się wydawania dokumentów dotyczących nabytych Akcji Serii C. Po przydziale wszystkie Akcje Serii C 
zostaną przekazane na rachunek Inwestora, wskazany w dyspozycji deponowania akcji.

Nieopłacone Akcje Serii C zostaną objęte przez Subemitentów Inwestycyjnych, pod warunkiem podpisania przez 
Emitenta stosownych umów subemisyjnych.

10.12. Rozliczenie wpłat
Zwrot środków pieniężnych z tytułu nieprzydzielenia albo przydzielenia mniejszej liczby Akcji Serii C, niż określona 
w zapisie, albo z tytułu dokonanych nadpłat, w tym w sytuacji, gdy w Transzy Detalicznej Inwestorzy nabędą Akcje 
Serii C po cenie emisyjnej niższej niż maksymalna cena z widełek cenowych, zostanie dokonany w sposób określony 
w formularzu zapisu. Zwroty środków rozpoczną się najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przydziału Akcji Serii C. 

W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku zwrot środków pieniężnych zostanie dokonany w sposób okre-
ślony w formularzu zapisu, w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o niedojściu emisji Akcji Serii C do skutku.

W przypadku gdy ogłoszenie o niedojściu emisji do skutku zostanie podane do publicznej wiadomości po rozpo-
częciu notowania PDA, zwrot środków pieniężnych dokonany zostanie na rzecz tych Inwestorów, na rachunkach 
których będą zapisane PDA w dniu rozliczenia transakcji przeprowadzonych w ostatnim dniu ich notowań, w kwo-
tach odpowiadających iloczynowi liczby PDA posiadanych przez Inwestora i ceny emisyjnej Akcji Serii C.

Terminowy zwrot dokonanych wpłat nastąpi bez żadnych odsetek i odszkodowań. Emitent nie ponosi odpowie-
dzialności za nieterminowy zwrot wpłaty, w przypadku gdy zwrot środków okaże się niemożliwy, ze względu na jego 
odrzucenie przez bank prowadzący rachunek Inwestora.

10.13. Termin związania zapisem
Osoba składająca zapis na Akcje Serii C jest nim związana do dnia zapisania tych akcji na rachunku papierów war-
tościowych tej osoby, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście do skutku emisji Akcji Serii C.

10.14. Dojście lub niedojście do skutku emisji Akcji Serii C
Emisja Akcji Serii C dojdzie do skutku, jeśli co najmniej 1 Akcja Serii C zostanie subskrybowana i należycie opła-
cona. Informacja o dojściu emisji Akcji Serii C do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie 
Komunikatu, w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu subskrypcji Akcji Serii C.
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Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do skutku, jeżeli:

– w terminie określonym w niniejszym Prospekcie nie zostanie należycie subskrybowana i opłacona co najmniej 
1 Akcja Serii C, lub

– postanowienie Sądu o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 
Serii C stanie się prawomocne, lub

– uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie zostanie zgłoszona do sądu przed upływem sześciu miesię-
cy od dnia wydania zgody przez KPWiG na dopuszczenie Akcji Serii C do publicznego obrotu.

Ponadto emisja Akcji Serii C nie dochodzi do skutku w przypadku odstąpienia Emitenta od przeprowadzenia oferty, 
przy czym przesunięcie terminów oferty nie jest rozumiane jako odstąpienie od oferty.

Informację o niedojściu emisji Akcji Serii C do skutku Emitent poda do publicznej wiadomości w formie Komunikatu, 
niezwłocznie po zajściu którejkolwiek z powyższych przesłanek.

10.15. Odstąpienie od oferty Akcji Serii C
Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty w każdym czasie przed rozpoczęciem oferty bez podawania 
przyczyn.

Emitent zawiadomi o odstąpieniu od oferty niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji. Informacja o odstąpieniu od 
oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu.

11. Zasady dystrybucji Akcji Serii D

11.1. Podmiot oferujący Akcje serii D w publicznym obrocie
Podmiotem Oferującym w publicznym obrocie Akcje serii D Spółki jest:

Dom Maklerski BZ WBK S.A.
60-967 Poznań,
pl. Wolności 15
tel.: (61) 856-48-80, (61) 856-48-88,
fax: (61) 856-47-70

11.2. Liczba oferowanych Akcji Serii D
W ramach oferty Akcji Serii D do objęcia oferowanych jest 330 000 Akcji Serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

11.3. Podmiot, do którego kierowana jest oferta Akcji Serii D
W publicznej subskrypcji Akcje serii D mogą być zaoferowane wyłącznie Subemitentowi Usługowemu, który po ich 
objęciu dokona ich zbycia w obrocie pierwotnym Uprawnionym Osobom.

11.4. Cena emisyjna Akcji Serii D
Cena emisyjna Akcji serii D, po której Subemitent Usługowy nabywa akcje wynosi 1,00 zł. 

11.5. Harmonogram oferty Akcji Serii D
Otwarcie publicznej subskrypcji Akcji serii D i rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi w dniu 21 czerwca 2004 roku.

Zakończenie przyjmowania zapisów i zamknięcie subskrypcji Akcji Serii D nastąpi w dniu 22 czerwca 2004 roku.

Przydział Akcji Serii D Subemitentowi Usługowemu nastąpi w terminie do 25 czerwca 2004 r.

Przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji Emitent może postanowić o zmianie powyższych terminów. Informacja 
o ewentualnej zmianie terminów zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu najpóźniej 
w dniu poprzedzającym rozpoczęcie subskrypcji.

11.6. Miejsce przyjmowania zapisów
Miejscem złożenia zapisu na Akcje serii D przez Subemitenta Usługowego jest Punkt Obsługi Klientów Domu 
Maklerskiego BZ WBK S.A. w Poznaniu, pl. Wolności 16. 
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11.7. Procedura złożenia zapisu 
Uprawnionym do złożenia zapisu jest wyłącznie Subemitent Usługowy. Subemitent Usługowy winien złożyć zapis 
na 330 000 Akcji serii D.

Zapisy przyjmowane będą w trzech egzemplarzach, na formularzu zapisowym przygotowanym przez Oferującego.

Zapis zawiera w szczególności następujące informacje:

– nazwa Subemitena Usługowego,

– siedzibę i adres,

– adres do korespondencji, 

– numer REGON,

– liczbę Akcji Serii D, 

– cenę emisyjną,

– kwotę wpłaty, 

– adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisu, 

– podpisy osób składających zapis oraz osoby przyjmującej zapis. 

Powyższy formularz zapisu uzupełniony jest o oświadczenie, w którym Subemitent Usługowy stwierdza, że zapo-
znał się z treścią Prospektu oraz akceptuje treść Statutu oraz warunki oferty.

Na dowód złożenia zapisu Subemitent Usługowy otrzyma jeden egzemplarz formularza zapisowego.

Zapis może zostać złożony przez właściwie umocowanego pełnomocnika, będącego osobą fizyczną lub osobą 
prawną. W takim przypadku pełnomocnik winien przedstawić pisemne pełnomocnictwo, zawierające dane moco-
dawcy i pełnomocnika.

Zapis na Akcje Serii D jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w termi-
nie związania zapisem.

W momencie składania zapisu Subemitent Usługowy jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję depono-
wania Akcji Serii D na jego rachunku papierów wartościowych. Dyspozycja deponowania akcji stanowi integralną 
część formularza zapisowego.

11.8. Zasady płatności
Wpłata Subemitenta Usługowego na Akcje serii D może być dokonana wyłącznie przelewem, w złotych polskich, 
na rachunek Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. nr 41 10901867 00000000 83361071.

Pełna wpłata musi wypłynąć na podany wyżej rachunek najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje 
serii D. Przez pełną wpłatę należy rozumieć wpłatę kwoty stanowiącej iloczyn liczby Akcji serii D oraz ceny emisyjnej. 

Skutkiem prawnym niedokonania pełnej wpłaty w oznaczonym terminie będzie nieważność zapisu. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. z 2000 r. nr 116, z późn. zm.) istnie-
je obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji przez banki, oddziały banków zagranicznych, 
domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i inne podmioty prowadzące działalność maklerską 
na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz inne 
instytucje wymienione w ww. Ustawie jako instytucje obowiązane. Instytucja obowiązana przyjmująca dyspozycje 
(zlecenie) Klienta do przeprowadzenia transakcji ma obowiązek zarejestrować:

– transakcję, której równowartość przekracza 15 000 EURO, zarówno jeżeli jest to transakcja prowadzona w ramach 
operacji pojedynczej, jak i w ramach kilku operacji, jeżeli okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane,

– transakcję, gdy jej okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 
bez względu na wartość transakcji i jej charakter.

11.9. Przydział Akcji Serii D
Emitent przydzieli Subemitentowi Usługowemu 330.000 Akcji serii D na podstawie złożonego zapisu.

Przydział zostanie dokonany do dnia 25 czerwca 2004 r.

11.10. Termin związania zapisem
Subemitent Usługowy jest związany zapisem do dnia zapisania Akcji serii D na jego rachunku papierów wartościo-
wych, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone niedojście emisji Akcji Serii D do skutku.
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11.11. Dojście lub niedojście do skutku emisji Akcji Serii D
Emisja Akcji Serii D dojdzie do skutku, jeśli Subemitent Usługowy obejmie wszystkie oferowane Akcje Serii D.

Informację o dojściu do skutku emisji Akcji Serii D Emitent poda do publicznej wiadomości w formie Komunikatu 
w terminie dwóch tygodni od zakończenia subskrypcji Akcji Serii D.

Emisja Akcji Serii D nie dojdzie do skutku, jeżeli:

– postanowienie sądu o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 
Serii D stanie się prawomocne, lub

– uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Akcji serii D nie zostanie zgłoszona do sądu przed upływem 
sześciu miesięcy od dnia wydania zgody KPWiG na dopuszczenie Akcji Serii D do publicznego obrotu.

Ponadto emisja Akcji Serii D nie dochodzi do skutku w przypadku odstąpienia Emitenta od przeprowadzenia oferty, 
przy czym przesunięcie terminów oferty nie jest rozumiane jako odstąpienie od oferty.

Informację o niedojściu emisji Akcji Serii D do skutku Emitent poda do publicznej wiadomości w formie Komunikatu, 
niezwłocznie po zajściu którejkolwiek z powyższych przesłanek.

Zwrot środków w przypadku niedojścia emisji Akcji Serii D do skutku zostanie dokonany na rachunek wskazany 
przez Subemitenta Usługowego w formularzu zapisowym, bez odsetek i odszkodowań. Zwrot środków nastąpi 
w terminie 5 Dni Roboczych od dnia ogłoszenia o niedojściu emisji Akcji serii D do skutku. 

11.12. Odstąpienie od oferty Akcji Serii D
Emitent może odstąpić od przeprowadzenia oferty w każdym czasie przed rozpoczęciem oferty bez podawania 
przyczyn. 

Emitent zawiadomi o odstąpieniu od oferty niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji. Informacja o odstąpieniu od 
oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu.

12.  Zasady nabywania Akcji serii D od Subemitenta Usługowego 
przez Osoby Uprawnione

12.1. Zasady ogólne 
Akcje serii D zostaną udostępnione przez Subemitenta Usługowego Osobom Uprawnionym w obrocie pierwotnym 
zgodnie z art. 77 Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi oraz zgodnie z Regulaminem.

Pierwsze udostępnienie Akcji Osobom Uprawnionym nastąpi w roku 2005. Program zostanie zakończony najwcze-
śniej w roku 2006, lecz nie później niż w roku 2009, w zależności od poziomu realizacji warunku, od którego speł-
nienia uzależniona jest realizacja Programu, w każdym roku trwania Programu, a w konsekwencji od liczby Akcji 
Serii D, jaka będzie każdego roku oferowana Osobom Uprawnionym.

Warunkiem realizacji Programu w danym roku jest osiągnięcie przez Grupę Kapitałową zysku operacyjnego za 
poprzedni rok obrotowy, wykazanego w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez walne zgroma-
dzenie Emitenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, na poziomie co najmniej 75% prognozy zysku ope-
racyjnego na rok, którego badanie dotyczyło. Nieosiągnięcie przez Grupę Kapitałową minimalnego stopnia realizacji 
prognozy zysku operacyjnego za rok poprzedni skutkować będzie brakiem realizacji Programu w danym roku.

Wysokość zysku operacyjnego do osiągnięcia przez Grupę Kapitałową w danym roku określać będzie Rada 
Nadzorcza, w terminie do 30 czerwca każdego roku, którego prognoza dotyczy.

12.2. Liczba Akcji oferowanych Osobom Uprawnionym
W ramach Programu Osobom Uprawnionym zaoferowanych zostanie do 330.000 Akcji Serii D. W pierwszym roku 
udostępniania Akcji Serii D, tj. w roku 2005, Osobom Uprawnionym zostanie zaoferowanych 110.000 Akcji – o ile 
stopień realizacji prognozy zysku operacyjnego przez Grupę Kapitałową za rok 2004 będzie wynosił co najmniej 
100%. W przypadku gdy stopień realizacji prognozy zysku operacyjnego Grupy na rok 2004 będzie niższy niż 
100%, liczba udostępnianych Akcji Serii D Osobom Uprawnionym obliczona zostanie według wzoru (w zaokrągle-
niu do najbliższej liczby całkowitej):

L2005=S2004*110.000

gdzie:

L2005 – liczba udostępnianych Akcji Serii D w roku 2005,

S2004 – wyrażony procentowo stopień realizacji prognozy zysku operacyjnego przez Grupę Kapitałową za rok 2004 
(niższy niż 100%, lecz nie niższy niż 75%, zgodnie z postanowieniem pkt 3 Regulaminu).
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W latach następnych liczba Akcji Serii D udostępnianych Osobom Uprawnionym obliczana będzie według formuły

L=min{S*110.000;R}

gdzie:

L – liczba udostępnianych Akcji Serii D w danym roku,

S – wyrażony procentowo stopień realizacji prognozy zysku operacyjnego przez Grupę Kapitałową za rok poprze-
dzający rok udostępniania Akcji Serii D (nie niższy niż 75%, zgodnie z postanowieniem pkt 3 Regulaminu),

R – różnica pomiędzy liczbą wyemitowanych Akcji Serii D a sumą Akcji Serii D już udostępnionych Osobom 
Uprawnionym w latach wcześniejszych.

12.3. Cena Akcji Serii D udostępnianych Osobom Uprawnionym
Osoby Uprawnione nabywać będą Akcje Serii D od Subemitenta Usługowego po cenie wynoszącej 1,00 złoty 
powiększonej o koszt finansowania nabycia tych akcji przez Subemitenta Usługowego. Koszt finansowania naby-
cia Akcji Serii D przez Subemitenta Usługowego zostanie ustalony w umowie zawartej pomiędzy Emitentem i Sub-
emitentem Usługowym. Cena nabycia Akcji Serii D w każdym roku realizacji Programu będzie ustalana przez 
Radę Nadzorczą Emitenta i przekazywana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu przed rozpoczęciem 
udostępniania Akcji Serii D przez Subemitenta Usługowego Osobom Uprawnionym. Przy ustalaniu ceny naby-
cia Akcji Serii D od Subemitenta Usługowego nie będzie brana pod uwagę ewentualnie wypłacona Subemitentowi 
Usługowemu dywidenda z Akcji Serii D.

12.4. Osoby Uprawnione do nabywania Akcji serii D
Osobami Uprawnionymi są Członkowie Zarządu i pracownicy Emitenta, członkowie zarządów pozostałych spółek 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i pracownicy spółek z Grupy Kapitałowej oraz osoby fizyczne lub wspólni-
cy spółek osobowych związanych ze Spółką stałymi umowami o współpracy, wskazani w uchwale Rady Nadzorczej 
lub Zarządu.

Uchwały wskazujące Osoby Uprawnione podejmowane będą każdego roku, w którym Program będzie realizowany, 
najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza określi również liczby akcji, jakie należne są poszcze-
gólnym Członkom Zarządu, oraz ogólną liczbę akcji należnych pozostałym Osobom Uprawnionym. 

Rada Nadzorcza ma prawo wprowadzać na listę Osób Uprawnionych inne osoby, niż wskazane we wniosku 
Zarządu, spośród kręgu Osób Uprawnionych wskazanych w punkcie 4 Regulaminu, określając jednocześnie licz-
bę Akcji Serii D przynależną poszczególnym wprowadzonym przez siebie osobom. Liczba Akcji Serii D przyznana 
przez Radę Nadzorczą osobom przez nią wskazaną nie może zostać zmieniona przez Zarząd.

Zarząd Emitenta w terminie tygodnia od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą, o której mowa powyżej, 
podejmie uchwałę, w której podzieli, według własnego uznania, Akcje Serii D pomiędzy poszczególne Osoby 
Uprawnione, inne niż Członkowie Zarządu i osoby wprowadzone na listę Osób Uprawnionych przez Radę 
Nadzorczą.

Pełną listę Osób Uprawnionych wraz z liczbą przyznanych im Akcji Serii D w danym roku realizacji Programu 
Zarząd Emitenta przekaże Subemitentowi Usługowemu oraz Oferującemu w terminie 5 Dni Roboczych od dnia 
podjęcia uchwały przez Zarząd.

12.5. Terminy zbywania Akcji serii D przez Subemitenta Usługowego
W każdym roku, w którym realizowany będzie Program, zbywanie Akcji Serii D przez Subemitenta Usługowego na 
rzecz Osób Uprawnionych rozpocznie się w terminie dwóch miesięcy od dnia odbycia walnego zgromadzenia, na 
którym zatwierdzone zostanie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej. Termin do składania 
zapisów na Akcje Serii D nie będzie krótszy niż 3 Dni Robocze.

Informacja o terminie składania zapisów w każdym roku, w którym realizowany będzie Program, zostanie przeka-
zana do publicznej wiadomości przez Emitenta w formie Komunikatu, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem 
zapisów.

12.6. Miejsce składania zapisów przez Uprawnione Osoby
Osoby Uprawnione będą mogły składać zapisy na Akcje serii D w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego 
BZ WBK S.A. W każdym roku, w którym Program będzie realizowany, lista POK DM BZ WBK S.A. przyjmujących 
zapisy na Akcje Serii D składane przez Osoby Uprawnione zostanie przekazana do publicznej wiadomości przez 
Emitenta w formie Komunikatu, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zapisów.

Istnieje możliwość składania zapisów przez telefon lub internet przez Uprawnione Osoby, o ile podpiszą one z Do-
mem Maklerskim BZ WBK S.A. stosowną umowę.
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12.7. Zasady składania zapisów przez Uprawnione Osoby
W każdym roku, w którym Program będzie realizowany, Subemitent Usługowy skieruje do każdej Osoby Uprawnionej 
zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje Serii D, poprzez przesłanie listu poleconego na adres wskazany w uchwa-
łach Rady Nadzorczej – dla Członków Zarządu i innych osób wskazanych przez Radę Nadzorczą oraz na adresy 
wskazane w uchwale Zarządu – dla pozostałych Osób Uprawnionych.

Osoby Uprawnione składać będą zapisy na liczbę Akcji nie większą niż wskazana w uchwale Rady Nadzorczej – dla 
Członków Zarządu i innych osób wskazanych przez Radę Nadzorczą i uchwale Zarządu – dla pozostałych Osób 
Uprawnionych. Osoba Uprawniona ma prawo do złożenia tylko jednego zapisu na Akcje. Osoba Uprawniona może 
złożyć zapis na mniejszą liczbę Akcji niż przyznana w odpowiedniej uchwale Rady Nadzorczej lub Zarządu.

Złożenie zapisu na liczbę Akcji serii D przekraczającą liczbę określoną dla danej Osoby Uprawnionej w odpowied-
niej uchwale Rady Nadzorczej lub Zarządu spowoduje nieważność zapisu w części przekraczającej tę liczbę.

Zapis składany jest na formularzu zapisowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Prospektu i zawiera w szcze-
gólności:

– imię i nazwisko Uprawnionej Osoby,

– adres, 

– numer PESEL – jeśli jest rezydentem oraz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, 

– liczbę Akcji Serii D objętych zapisem,

– cenę Akcji serii D,

– kwotę wpłaty,

– określenie sposobu ewentualnego zwrotu środków, 

– adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisu,

– podpis osoby składającej zapis oraz podpis osoby przyjmującej zapis. 

Powyższy formularz zapisu uzupełniony jest o oświadczenie, w którym Uprawniona Osoba stwierdza, że:

– zapoznała się z treścią Prospektu oraz akceptuje treść Statutu oraz warunki oferty,

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty. 

Na dowód złożenia zapisu Uprawniona Osoba otrzyma jeden egzemplarz formularza zapisowego. Wszelkie konse-
kwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Serii D ponosi osoba składająca zapis. 

Zapis na Akcje Serii D jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w termi-
nie związania zapisem.

W momencie składania zapisu Uprawniona Osoba jest zobowiązana złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania 
Akcji Serii D na jej rachunku papierów wartościowych. Dyspozycja deponowania akcji stanowi integralną część 
formularza zapisowego. 

Osoby uprawnione do złożenia zapisu na Akcje Serii D uprawnione są do działania za pośrednictwem właściwie 
umocowanego pełnomocnika, będącego osobą fizyczną lub osobą prawną. Osoba występująca w charakterze peł-
nomocnika zobowiązana jest przedstawić pisemne pełnomocnictwo oraz dokumenty potwierdzające jej tożsamość. 
Pełnomocnictwo do złożenia zapisu upoważnia do złożenia dyspozycji deponowania akcji.

Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące mocodawcy i pełnomocnika:

– gdy jest on osobą fizyczną: imię i nazwisko, adres, serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL 
– w przypadku rezydentów, 

– gdy jest on osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: nazwę, siedzibę, 
adres i numer statystyczny REGON.

Pełnomocnictwo udzielone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powinno być uwierzytelnione przez właściwy 
terytorialnie polski urząd konsularny, chyba że inaczej stanowią przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, któ-
rej stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż język polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza 
przysięgłego na język polski.

Zwraca się uwagę Osób Uprawnionych, iż na podstawie Ustawy o Opłacie Skarbowej od dokumentu pełnomocnic-
twa winna być uiszczona opłata skarbowa.

12.8. Warunki płatności za nabywane Akcje serii D
Wpłata na Akcje serii D może być dokonana wyłącznie przelewem w złotych polskich, na rachunek Domu 
Maklerskiego BZ WBK S.A. nr 41 10901867 00000000 83361071.
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Pełna wpłata musi wpłynąć na podany wyżej rachunek najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów. Przez 
pełną wpłatę należy rozumieć wpłatę kwoty stanowiącej iloczyn liczby Akcji serii D oraz ceny Akcji Serii D.

Skutkiem prawnym niedokonania pełnej wpłaty w oznaczonym terminie będzie nieważność zapisu. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości 
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. z 2000 r. nr 116 z późn. zm.) istnie-
je obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji przez banki, oddziały banków zagranicznych, 
domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską i inne podmioty prowadzące działalność maklerską 
na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz inne 
instytucje wymienione w ww. Ustawie jako instytucje obowiązane. Instytucja obowiązana przyjmująca dyspozycje 
(zlecenie) Klienta do przeprowadzenia transakcji, ma obowiązek zarejestrować:

– transakcję, której równowartość przekracza 15 000 EURO, zarówno jeżeli jest to transakcja prowadzona w ramach 
operacji pojedynczej, jak i w ramach kilku operacji, jeżeli okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane;

– transakcję, gdy jej okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych.

12.9. Przydział Akcji serii D Uprawnionym Osobom
Subemitent Usługowy dokona przydziału Akcji serii D najpóźniej w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zakończenia 
zapisów w danym etapie realizacji Programu. Przydział zostanie dokonany na podstawie prawidłowo złożonych 
zapisów. Akcje Serii D zostaną przydzielone osobom, które znalazły się na Liście Osób Uprawnionych.

Akcje Serii D zostaną przydzielone Osobom Uprawnionym w liczbie wynikającej ze złożonego zapisu, nie więk-
szej jednak niż liczba akcji określona dla danej Osoby Uprawnionej w odpowiedniej uchwale Zarządu lub Rady 
Nadzorczej.

Po przydziale Akcji serii D zostaną one zapisane na rachunku papierów wartościowych Uprawnionej Osoby.

12.10. Rozliczenie wpłat na Akcje serii D
W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Akcji serii D niż to wynika ze złożonego zapisu, nieprzydzielenia Akcji, 
a także ewentualne nadpłaty zostaną zwrócone zgodnie z dyspozycją określoną w formularzu zapisowym nie póź-
niej niż w terminie 14 dni od dnia przydziału.

Wpłaty na Akcje serii D są nieoprocentowane. 

12.11. Termin związania zapisem na Akcje serii D
Uprawniona Osoba jest związana zapisem do dnia zapisania Akcji serii D na jej rachunku papierów wartościowych.

13. Rynek wtórny

13.1. Akcje Serii C
Emitent zamierza wprowadzić PDA, a następnie Akcje Serii C do obrotu na rynku urzędowym prowadzonym przez GPW.

Po przydziale Akcji Serii C Spółka wystąpi do KDPW z wnioskiem o zarejestrowanie PDA oraz do Zarządu GPW 
z wnioskiem o wprowadzenie PDA do obrotu giełdowego. Intencją Emitenta jest, by obrót PDA rozpoczął się nie-
zwłocznie po przydziale Akcje Serii C.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C, 
Emitent wystąpi do KDPW z wnioskiem o zarejestrowanie Akcji Serii C w KDPW. Akcje Serii C zostaną zapisane na 
rachunkach Inwestorów, którym w dniu rejestracji Akcji Serii C w KDPW przysługiwały PDA. Od dnia następnego 
po dniu, w którym na rachunkach Inwestorów zapisane zostaną Akcje Serii C, przedmiotem obrotu na GPW będą 
Akcje Serii C.

Emitent przewiduje, iż obrót Akcjami Serii C na GPW rozpocznie się najpóźniej w sierpniu 2004 r.

13.2. Akcje Serii D
Akcje Serii D będą wprowadzane do obrotu giełdowego stopniowo, w miarę udostępniania tych akcji Osobom 
Uprawnionym przez Subemitenta Usługowego. Wniosek o wprowadzenie Akcji Serii D udostępnionych Osobom 
Uprawnionym w roku 2005 zostanie złożony nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy od daty walnego zgro-
madzenia, na którym podjęta została uchwała w przedmiocie emisji Akcji Serii D. Przewiduje się, iż obrót tej 
części Akcji Serii D na GPW rozpocznie się we wrześniu lub w październiku 2005 roku. W stosunku do Akcji 
Serii D udostępnianych Osobom Uprawnionym w roku 2006 i w latach następnych, Emitent będzie występował 
z wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu na GPW niezwłocznie po zakończeniu ich udostępniania Osobom 
Uprawnionym przez Subemitenta Usługowego.
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14.  Informacja o finansowaniu przez Emitenta nabywania  
Akcji Serii C lub Akcji Serii D

Emitent nie będzie finansował nabywania Akcji Serii C lub Akcji Serii D.

15. Pozostałe akcje wprowadzane do publicznego obrotu

15.1. Rodzaj, liczba oraz wartość wprowadzanych akcji
Na podstawie niniejszego Prospektu do publicznego obrotu wprowadzanych jest:

– 5.700.000 Akcji Serii A, imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż na jedną Akcję 
Serii A przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu, o łącznej wartości nominalnej 5.700.000 zł. Zbycie Akcji 
Serii A wymaga zgody Zarządu, a akcjonariuszom założycielom przysługuje prawo pierwokupu Akcji Serii A. 
W przypadku zbycia Akcji Serii A osobom spoza grona akcjonariuszy założycieli uprzywilejowanie co do głosu 
wygasa. Uprzywilejowanie co do głosu wygasa również w przypadku zamiany Akcji Serii A na akcje zwykłe na 
okaziciela.

Papiery 
Wartościowe 
wg Rodzajów

Liczba Akcji 
Serii C

Wartość 
nominalna

Cena  
emisyjna

Nadwyżka  
ceny emisyjnej 
nad wartością 

nominalną

Szacunkowe 
prowizje  

i koszty emisji

Wpływy 
Emitenta

1 2 3 4 5 6 7=(2x4)-6
Akcje imienne 
uprzywilejowane
Na jednostkę 1 1,00 zł – – – 1,00 zł
Razem 5.700.000 5.700.000,00 zł – – – 5.700.000,00 zł

– 1.500.000 Akcji Serii B, zwykłych na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 złotych. Akcje Serii B nie są 
uprzywilejowane w żaden sposób, nie jest związany z nimi obowiązek dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki. 
Nie istnieją żadne ograniczenia zbywalności w stosunku do Akcji Serii B.

Papiery 
Wartościowe 
wg Rodzajów

Liczba Akcji 
Serii C

Wartość 
nominalna

Cena  
emisyjna

Nadwyżka  
ceny emisyjnej 
nad wartością 

nominalną

Szacunkowe 
prowizje  

i koszty emisji

Wpływy 
Emitenta

1 2 3 4 5 6 7=(2x4)-6
Akcje zwykłe  
na okaziciela
Na jednostkę 1 1,00 zł – – – 1,00 zł
Razem 1.500.000 1.500.000,00 zł – – – 1.500.000 zł

15.2.  Podstawa prawna emisji Akcji Serii A oraz Akcji Serii B oraz ich 
wprowadzanie do publicznego obrotu

Akcje Serii A oraz Akcje Serii B powstały wskutek przekształcenia spółki Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w PBG Spółka Akcyjna. Organem uprawnionym do podjęcia uchwały w przed-
miocie przekształcenia było zgromadzenie wspólników spółki przekształcanej.

Podstawą emisji Akcji Serii A i Akcji Serii B była uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie 
przekształcenia spółki. Odpowiedni fragment tej uchwały brzmi:

„kapitał zakładowy spółki przekształconej wynosić będzie 7.200.000,00 (siedem milionów dwieście tysięcy) złotych i dzie-
lić się będzie na 7.200.000 (siedem milionów dwieście tysięcy) akcji, każda o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty, 
podzielonych na 5.700.000 akcji imiennych serii A oraz 1.500.000 akcji na okaziciela serii B”.

15.3. Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii A oraz Akcji Serii B
Akcje Serii A oraz Akcje Serii B powstały wskutek przekształcenia spółki Technologie Gazowe „Piecobiogaz” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w PBG Spółka Akcyjna. Akcje Serii A i Akcje Serii B obejmowane były w zamian 
za udziały w spółce przekształcanej. Z emisjami Akcji Serii A i Akcji Serii B nie było związane prawo pierwszeństwa.

15.4. Uczestnictwo w dywidendzie
Akcje Serii A oraz Akcje Serii B uczestniczą w dywidendzie, począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie 
do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2003 r.
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15.5. Prawa z Akcji Serii A i Akcji Serii B
Akcje Serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, iż na jedną Akcję Serii A 
przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu. Zbycie Akcji Serii A wymaga zgody Zarządu, a akcjonariuszom 
założycielom przysługuje prawo pierwokupu Akcji Serii A. W przypadku zbycia Akcji Serii A osobom spoza grona 
akcjonariuszy założycieli, uprzywilejowanie co do głosu wygasa. Uprzywilejowanie co do głosu wygasa również 
w przypadku zamiany Akcji Serii A na akcje zwykłe na okaziciela.

Pozostałe prawa i obowiązki wynikające z Akcji omówione zostały w pkt 7 niniejszego Rozdziału.

15.6. Zasady opodatkowania dochodów związanych z Akcjami
Zasady opodatkowania dochodów związanych z Akcjami przedstawiono w pkt 8 niniejszego rozdziału Prospektu.

15.7. Rynek regulowany, na którym notowane będą Akcje Serii A i Akcje Serii B
Z uwagi na inne prawa wynikające z Akcji Serii A w stosunku do akcji kolejnych emisji, Emitent nie zamierza wpro-
wadzać Akcji Serii A do obrotu na rynku regulowanym.

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcje Serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 
Przewiduje się, iż obrót Akcjami Serii B na GPW rozpocznie się jednocześnie z obrotem Akcjami Serii C.


