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DOKUMENT OFERTOWY 

 

 

 

DLACZEMU S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOKUMENT W ROZUMIENIU ART. 37A USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 ROKU O OFERCIE 
PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ 
SPÓŁKACH PUBLICZNYCH. 

 
NINIEJSZY DOKUMENT OFERTOWY ORAZ WSZELKIE MATERIAŁY DYSTRYBUOWANE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM NIE 
SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA LUB UŻYWANIA, ZWŁASZCZA PRZEZ OSOBĘ LUB PODMIOT BĘDĄCY OBYWATELEM 
LUB REZYDENTEM LUB MAJĄCYM SIEDZIBĘ W JAKIMKOLWIEK MIEJSCU, KRAJU LUB JURYSDYKCJI, GDZIE TAKIE 
ROZPOWSZECHNIANIE, PUBLIKOWANIE, UDOSTĘPNIANIE LUB UŻYCIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM I OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI, LUB KTÓRE WYMAGAŁYBY ZEZWOLENIA, REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB BYŁYBY LICENCJONOWANE W RAMACH 
TAKIEJ JURYSDYKCJI. OSOBY, KTÓRE WEJDĄ W POSIADANIE JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA 
POWYŻEJ, POWINNY UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT WSZELKICH ZWIĄZANYCH Z TYM OGRANICZEŃ ORAZ ICH PRZESTRZEGAĆ. 
NIEPRZESTRZEGANIE TAKICH OGRANICZEŃ MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
OBOWIĄZUJĄCEGO W DANEJ JURYSDYKCJI. 
 
INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE DOKUMENTEM ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA 
INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ 
SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA, KTÓRE 
NALEŻY ROZWAŻYĆ W ZWIĄZKU Z INWESTOWANIEM W AKCJE SPÓŁKI, ZNAJDUJE SIĘ W ROZDZIALE „CZYNNIKI RYZYKA”. 
NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAŁUDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE 
INTERNETOWEJ SPÓŁKI POD ADRESEM: www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/ 
 
DOKUMENT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI 
W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI, ZGODNIE Z PRZEPISAMI 
AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. POZA GRANICAMI RZECZYPOSPLITEJ POLSKIEJ NINIEJSZY DOKUMENT 
NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA OBJĘTYCH NIM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (W TYM NA 
TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ). 
 
KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ 
SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ.  
 
DOKUMENT ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z NAJLEPSZĄ WIEDZĄ I PRZY DOŁOŻENIU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, A ZAWARTE 
W NIM INFORMACJE SĄ ZGODNE ZE STANEM NA DZIEŃ JEGO PUBLIKACJI. MOŻLIWE JEST, ŻE OD CHWILI UDOSTĘPNIENIA 
DOKUEMNTU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAJDĄ ZMIANY DOTYCZĄCE SYTUACJI SPÓŁKI. W TAKIEJ SYTUACJI INFORMACJE 
O WSZELKICH ZDARZENIACH LUB OKOLICZNOŚCIACH, KTÓRE MOGŁYBY W SPOSÓB ZNACZĄCY WPŁYNĄĆ NA OCENĘ AKCJI, 
ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W FORMIE SUPLEMENTU LUB SUPLEMENTÓW DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU. 

 

 

Warszawa, 5 października 2022 roku
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Wstęp 

 

Niniejszy Dokument Ofertowy został przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji 

zwykłych na okaziciela serii B, na podstawie którego Dlaczemu S.A. z siedzibą w Warszawie 

wyemituje do 4.000.000 sztuk akcji, których łączna wartość nominalna będzie nie większa niż 

400.000 zł, a łączne wpływy brutto Emitenta, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej 

ustalenia, stanowić będą nie mniej niż 100.000 Euro i nie więcej niż 1.000.000 Euro. 

 

Emitent 

 

Firma: Dlaczemu S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Lekka 3 lok. U4, 01-910 Warszawa 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

Tel. +48 511 195 089 

Internet: www.dlaczemu.pl 

E-mail: kontakt@dlaczemu.pl 

KRS: 0000981962 

REGON: 362502830 

NIP: 5213706471 

 

Sprzedający 

 

Nie występuje podmiot sprzedający Akcje Serii B Emitenta. 

 

Papiery wartościowe objęte ofertą publiczną 

 

Dokument został przygotowany w związku z ofertą publiczną: 

• 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda. 

 

Podmiot udzielający zabezpieczenia 

 

Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący) dla oferty publicznej Akcji Serii B 

Emitenta. 

 

 

tel:511%20195%20089
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Cena emisyjna Akcji Serii B 

 

Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję i została ustalona na podstawie 

uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 września 2022 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii 

B w drodze subskrypcji otwartej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 

wszystkich akcji serii B w całości oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki Akcyjnej.  

 

Cena emisyjna została ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz 

z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. 

 

Cena emisyjna została ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie oferty 

publicznej oraz aby iloczyn Ceny emisyjnej i oferowanej liczby Akcji Serii B nie był mniejszy niż 

100.000 Euro oraz nie przekroczył kwoty 1.000.000 Euro, a wraz z wpływami, które Spółka zamierzała 

uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych dokonywanych w okresie 

poprzednich 12 miesięcy nie przekroczył kwoty 1.000.000 Euro.  

 

Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumencie Ofertowym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem 

zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie. 

 

Wskazanie przepisów ustawy, zgodnie z którym oferta publiczna może być przeprowadzana 

na podstawie Dokumentu 

 

Oferta publiczna papierów wartościowych następuje w trybie, o którym mowa w art. 37a 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent 

nie występował o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego niniejszego Dokumentu. 

 

Wskazanie subemitentów 

 

Przeprowadzenie subskrypcji Akcji Serii B nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję 

usługową ani inwestycyjną. 

 

Data ważności Dokumentu 

 

Niniejszy Dokument Ofertowy został sporządzony w Warszawie, w dniu 5 października 2022 roku 

i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień 5 października 2022 roku. Termin ważności 

Dokumentu rozpoczyna się z chwilą publikacji i kończy się:  

1) z upływem dnia przydziału Akcji Serii B lub  
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2) z podaniem do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o odwołaniu oferty publicznej 

Akcji Serii B przeprowadzanej na podstawie niniejszego Dokumentu. 

 

Tryb informowania o zmianie danych zawartych w Dokumencie w okresie jego ważności 

  

Ewentualne zmiany danych zawartych w Dokumencie w okresie jego ważności zostaną udostępnione 

w formie suplementu do Dokumentu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin 

od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nich informacji na stronie internetowej Emitenta: 

www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/. 

 

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu 

Ofertowego lub suplementów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie mające 

charakteru suplementu Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu 

aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Dokument, niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nich informacji na stronie 

internetowej Emitenta: www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/. 

 

http://www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/
http://www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/
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1. Podstawowe informacje o Emitencie i jego działalności   

 

Dlaczemu S.A. jest wydawnictwem, którego ofertę 

stanowią w szczególności utwory z kategorii: 

bletrystyka, biografia/ autobiografia, dla Dzieci, 

Dlaczemru oraz poradniki. Spółka planuje także w roku 

2022 rozszerzyć swoje porfolio o dział pod nazwą 

„Magiczne Dlaczemu” skupiony na wydawaniu 

fantastyki (we wrześniu 2022 roku Spółka podjęła 

działania mające na celu uruchomienie działu oraz 

zawarła pierwszą umowę wydawniczą).  

       

           Źródło: Emitent 

 

Głównym kanałem sprzedaży Dlaczemu S.A., który ma kluczowy wpływ na wysokość osiąganych przez 

Spółkę przychodów jest sprzedaż realizowana za pośrednictwem dystrybutorów książek. Niezależnie 

od powyższego Spółka realizuje i rozwija także sprzedaż za pośrednictwem swojego sklepu 

internetowego działającego w ramach strony internetowej www.dlaczemu.pl, sprzedaż realizowaną 

bezpośrednio do autorów czy też w ramach bezpośredniej współpracy z mniejszymi platformami.   

 

W ramach działalności wydawniczej Dlaczemu S.A. wydaje książki w dwóch modelach: 

1. tradycyjnym - opierącym się na zawarciu kilkuletniej umowy licencyjnej z autorem, na podstawie 

której Dlaczemu S.A. odpowiedzialna jest za wydanie, w okresie 18-24 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy oraz  dystrybucję danego utworu w okresie 5-7 letnim za wynagrodzeniem ustalonym jako 

procentowa wartość przychodów ze sprzedaży osiągniętych ze sprzedaży utworu; 

2. hybrydowym - opierającym się na zawarciu umowy w ramach której wydanie książki odbywa się 

w okresie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy z autorem. Model ten skierowany jest przede 

wszystkim dla osób posiadających własne możliwości sprzedaży książek. Wydanie książki w tym 

modelu wiąże się z koniecznością zakupu przez autora 200 egzemplarzy książki po ustalonej 

ze Spółką cenie. W tym modelu Wydawnictwo odpowiedzialne jest również za dystrybucję danego 

utworu w okresie 5-7 letnim za wynagrodzeniem ustalonym jako procentowa wartość 

przychodów ze sprzedaży osiągniętych ze sprzedaży utworu. 

 

W obu modelach współpracy Spółka oferuje pełne opracowanie graficzne, usługi korekty i redakcji, 

skład, druk i oprawę, działania promocyjno-marketingowe, a także dystrybucję.  

 

http://www.dlaczemu.pl/


Dokument Ofertowy Dlaczemu S.A. 

 

strona 7 z 91 

 

Dzięki wypracowanym relacjom, a także realizowanym dotychczas kontraktom wydawnictwo jest 

uznawane zarówno przez autorów jak i czytelników. W 2021 r. Dlaczemu zostało docenione m.in. 

wyróżnieniem Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dziedzinie promocji działań 

kulturalnych oraz upowszechniania kultury w Dzielnicy Bielany m.st. 

Warszawy w 2020 r. oraz nagrodą Lidera najwyższej jakości usług w 

branży wydawniczej w konkursie Polish Busineswomen Awards 

magazynu “Businesswoman & life”.  

 

Zespół Dlaczemu S.A. tworzą specjaliści z całej Polski, którzy 

współpracują ze Spółką zarówno stacjonarnie jak i zdalnie. Jako 

wydawnictwo pozostajemy aktywni także w ramach organizowanych 

wydarzeń branżowych. 

 

           Źródło: Emitent 

 

Spółka aktualnie rozwija również serwis opiniotwórczy tyleslow.pl, który stanowi innowacyjną 

przestrzeń dla czytelników, słuchaczy, widzów i twórców. Platforma ta powstała po to by stworzyć 

osobom zainteresowanym przestrzeń realizacji swoich zainteresowań m.in. do czytania, pisania, 

recenzowania, blogowania, i redagowania. Działalność tyleslow.pl jest niejako wirtualnym domem 

pracy twórczej. W ramach serwisu tyleslow.pl, Spółka na przełomie 2021 oraz 2022 roku 

zorganizowała serię szkoleń i warsztatów związanych z połączeniem pasji do czytania z zarabianiem. 

 

Istotne zdarzenia w historii poprzednika prawnego Spółki (Dlaczemu sp. z o.o.):  

 

Lp.  Data Opis zdarzenia 

1.  

15 września 2015 roku 

rejestracja spółki Dlaczemu sp. z o.o. w rejestrze 

przedsiębiorców (poprzednia firma Prosum Development sp. z 

o.o.)  

2.  

sierpień 2016 roku  

zakup wszystkich udziałów w Spółce przez jej aktualnych 

akcjonariuszy, tj. 99 proc. udziałów w Spółce nabyła Pani Anna 

Nowicka – Bala, 1 proc. udziałów w Spółce nabyła Pani Violetta 

Midro. Poszerzenie dotychczasowej działalności Spółki 

o działalność w branży wydawniczej.  

3.  

7 listopada 2018 roku 

podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwał w sprawie 

zmiany umowy spółki Dlaczemu sp. z o.o. – na mocy podjętych 

uchwał doszło do zmiany firmy spółki z Prosum Development 

sp. z o.o. na Dlaczemu sp. z o.o..  

4.  grudzień 2018 roku  wydanie przez Spółkę dwudziestej piątej książki 

5.  lipiec 2019 roku  zawarcie umowy na dystrybucję cyfrową z Virtualo sp. z o.o.  

6.  maj 2021 roku zawarcie umowy dystrybucyjnej z Platon sp. z o.o.  
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7.  lipiec 2021 roku zawarcie umowy na dystrybucję cyfrową z Legimi S.A. 

8.  

listopad 2021 roku 

przyznanie Spółce wyróżnienia przez Burmistrza Dzielnicy 

Bielany m.st. Warszawy w dziedzinie promocji działań 

kulturalnych oraz upowszechniania kultury w Dzielnicy Bielany 

m.st. Warszawy w 2020 r. 

9.  

17 listopada 2021 roku 

rejestracja w rejestrze przedsiębiorców podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki z kwoty 5.000 zł do kwoty 500.000 zł 

10.  styczeń 2022 roku uruchomienie platformy tyleslow.pl 

11.  

styczeń 2022 roku 

otrzymanie nagrody Lidera najwyższej jakości usług w branży 

wydawniczej w konkursie Polish Busineswomen Awards 

magazynu “Businesswoman & life” 

12.  

maj 2022 roku 

5-te urodziny Dlaczemu sp. z o.o., przekroczenie 100 

podpisanych umów wydawniczych i 75 wydanych książek 

13.  lipiec 2022 roku podpisanie pierwszej umowy na ekranizację powieści 

14.  

21 czerwca 2022 roku 

podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Dlaczemu sp. z o.o. uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w 

spółkę akcyjną  

 

Istotne zdarzenia w historii Emitenta: 

 

Lp.  Data Opis zdarzenia 

1.  12 sierpnia 2022 roku  rejestracja przekształcenia Dlaczemu sp. z o.o. w spółkę 

akcyjną – Dlaczemu S.A. 

2.  8 września 2022 roku podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał 

w sprawach m.in.: 

a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki akcyjnej w 

drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w drodze 

subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii B w 

całości oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki; 

b) ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A oraz akcji serii 

B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. z siedziba w Warszawie (rynek 

NewConnect) oraz rejestracji akcji serii A oraz akcji serii B 

w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.  

3.  wrzesień 2022 podjęcie działań związanych z uruchomieniem działu 

„Magiczne Dlaczemu” oraz zawarcie pierwszej umowy 

wydawniczej 
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Struktura akcjonariatu Spółki: 

 

Struktura akcjonariatu Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, 

przedstawia się następująco: 

Lp. 
Imię i nazwisko / nazwa 

akcjonariusza 

Seria 

akcji 

Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(w proc.) 

Udział  

w głosach 

(w proc.) 

1. 1 Anna Nowicka- Bala A 4.950.000 99 99 

2. 2 Violetta Midro A 50.000 1 1 

3.  Razem  5.000.000  100 100  

 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta po uwzględnieniu emisji Akcji Serii B:  

Lp. 
Imię i nazwisko / nazwa 

akcjonariusza 

Seria 

akcji 

Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(w proc.) 

Udział  

w głosach 

(w proc.) 

4. 1 Anna Nowicka- Bala A 4.950.000 55 55 

5. 2 Violetta Midro A 50.000 0,55 0,55 

6. 5 Akcjonariusze akcji serii B B 4.000.000 44,45 44,45 

7.  Razem  9.000.000 100 100 
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2. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

 

2.1.Podstawa prawna emisji Akcji Serii B 

 

Akcje Serii B zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki podjętej w dniu 8 września 2022 roku (Repertorium A nr 5592/2022) w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w drodze 

subskrypcji otwartej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji 

serii B w całości oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki Akcyjnej.  

 

Przedmiotowa uchwała brzmi jak następuje: 
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Pisemna opinia Zarządu Dlaczemu S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca powody pozbawienia 

prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną brzmi następująco: 
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2.2. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

 

Na podstawie Dokumentu Ofertowego oferuje się nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4.000.000 (cztery 

miliony) akcji zwykłych na okaziciela Serii B Dlaczemu S.A. o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć 

groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych). 

 

Akcje Serii B są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej 

w rozumieniu art. 2 lit d) Rozporządzenia Prospektowego i w sposób wskazany w art. 37a Ustawy 

o ofercie publicznej. Zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie publicznej, udostępnienia do publicznej 

wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy 

brutto emitenta liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia wyniosą nie 

mniej niż 100.000 Euro i mniej niż 1.000.000 Euro, jednakże pod warunkiem udostępnienia 

dokumentu, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej. 

 

Niniejszy Dokument Ofertowy został udostępniony na stronie internetowej Emitenta: 

www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/. 

 

Ewentualne zmiany danych zawartych w Dokumencie w okresie jego ważności zostaną udostępnione 

w formie suplementu do Dokumentu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin 

od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nich informacji na stronie internetowej Emitenta: 

www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/. 

 

Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu lub 

suplementów w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie mające charakteru 

suplementów Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu 

aktualizującego, w sposób w jaki został udostępniony Dokument, tj. na stronie internetowej Emitenta: 

www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/. 

 

Dokument Ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. 

 

Oferta publiczna Akcji Serii B odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumencie Ofertowym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem 

zawierającym informacje o Akcjach Serii B, ich ofercie i Emitencie. 

 

Oferta publiczna przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2022 roku.  

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni w całości prawa poboru Akcji Serii B. Opinia 

Zarządu dotycząca pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B została 

zamieszczona w pkt. 2.1.Dokumentu Ofertowego Spółki.  

http://www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/
http://www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/
http://www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/
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2.3. Osoby, do których kierowana jest oferta 

 

Oferta publiczna kierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej, których siedziby, miejsca zamieszkania lub miejsca rezydencji 

podatkowej znajdują się poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Japonią, Kanadą, Związkiem 

Australijskim i innymi krajami, których prawo nie zezwala obywatelom lub rezydentom podatkowym 

na nabywanie instrumentów finansowych w drodze oferty publicznej. 

 

Oferta publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, 

w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien 

zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu 

dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego 

państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności 

związane z nabyciem Akcji Serii B nie narusza przepisów prawa.  

 

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, 

w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, 

Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa 

lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. 

 

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną 

w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. 

z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób 

zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Akcji Serii B. 

 

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako 

propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia Akcji Serii B ani jako zamiar pozyskania ofert kupna 

Akcji Serii B w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne 

z obowiązującymi regulacjami. 

 

Dokument Ofertowy ani Akcje Serii B nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani 

notyfikacji w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
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2.4. Termin otwarcia i zamknięcia oferty publicznej 

 

Poszczególne czynności związane z ofertą publiczną będą wykonywane we wskazanych poniżej 

terminach. 

 

 

CZYNNOŚĆ 

 

TERMIN 

Publikacja Dokumentu Ofertowego 5 października 2022 r. 

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Serii B 7 października 2022 r. – 7 grudnia 2022 r.  

Dzień Przydziału Akcji Serii B 14 grudnia 2022 r. 

 

Terminy Oferty Akcji Serii B mogą ulec zmianie.  

 

W przypadku przedłużenia lub skrócenia któregoś z powyższych terminów, przekazanie informacji 

nastąpi nie później niż w dniu upływu pierwotnego terminu. W przypadku przesunięcia któregoś 

z tych terminów na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż w dniu 

rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. W przypadku skrócenia któregoś z tych terminów lub 

przełożenia go na okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po 

podjęciu takiej decyzji, nie później niż w dniu tego wcześniejszego terminu. Przedłużenie terminu 

przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Dokumentu Ofertowego 

i termin ten nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia otwarcia oferty publicznej.  

 

Informacja o zmianie terminów przekazana zostanie w formie komunikatu aktualizującego 

do Dokumentu Ofertowego, podanego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony 

niniejszy Dokument Ofertowy, czyli na stronie internetowej Emitenta: www.dlaczemu.pl/relacje-

inwestorskie/. 

 

2.5. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem 

 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego oferuje się nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) 

akcji zwykłych na okaziciela Serii B Emitenta o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda.  

 

Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty). 

Zapisy na Akcje Serii B przyjmowane będą po Cenie emisyjnej. 

 

Zapisy na Akcje Serii B składane będą po Cenie emisyjnej Akcji Serii B i przyjmowane w terminach 

trwania zapisów:  

1. osobiście w siedzibie Emitenta,  

http://www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/
http://www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/
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2. w postaci elektronicznej poprzez wypełnienia formularza zapisu zamieszczonego na stronie 

Emitenta: www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/, 

3. korespondencyjnie poprzez przesłanie podpisanego formularza zapisu drogą korespondencyjną 

pocztą lub kurierem na adres Spółki : ul. Lekka 3 lok. U4, 01-910 Warszawa. 

 

W przypadku złożenia zapisu w sposób określony w pkt. 2 powyżej, uznaje się go za ważny pod 

warunkiem opatrzenia formularza zapisu udostępnionego w postaci elektronicznej:  

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  

2) podpisem zaufanym albo  

3) podpisem osobistym.  

 

Oryginały formularzy zapisów składanych w formie pisemnej powinny być dostarczone na adres 

Spółki najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia przewidzianego na przyjmowanie zapisów na 

Akcje Serii B. 

 

Formularze zapisów składanych elektronicznie powinny wpłynąć na pocztę elektroniczną Emitenta: 

emisja@dlaczemu.pl, najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia przewidzianego na przyjmowanie 

zapisów na Akcje Serii B. Przyjęcie zapisu w postaci elektronicznej wymaga pisemnego poświadczenia 

przyjęcia go przez Emitenta najpóźniej do dnia, w którym kończą się zapisy na Akcje Serii B (włącznie). 

 

Minimalna liczba akcji określona w składanym zapisie wynosi 1 i nie więcej niż liczba Akcji Serii B 

zaoferowanych do objęcia. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy, przy czym łączna liczba Akcji 

Serii B określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora nie może być większa niż liczba Akcji 

Serii B zaoferowanych do objęcia. Złożenie przez jednego inwestora kilku zapisów na liczbę większą 

niż liczba Akcji Serii B zaoferowanych do objęcia w powoduje nieważność złożonych zapisów w części 

przekraczającej liczbę Akcji oferowanych. 

 

Inwestor winien złożyć formularz zapisu na Akcje Serii B wypełniony w trzech egzemplarzach 

(dotyczy składania formularza zapisu osobiście w siedzibie Emitenta oraz korespondencyjnie). Każdy 

inwestor składający zapis na Akcje Serii B powinien podpisać oświadczenie będące integralną częścią 

formularza zapisu, w którym stwierdza, że:  

a) zapoznał się z treścią Dokumentu Ofertowego i akceptuje brzmienie Statutu Emitenta oraz 

warunki oferty publicznej;  

b) zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii B w publicznej ofercie niż objęta 

zapisem lub nie przydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Ofertowym; 

c) wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą swoich danych osobowych oraz informacji 

związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje Serii B Emitentowi, w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii B oraz, że upoważnia Emitenta do otrzymania 

tych informacji.  

 

Wzór formularza zapisu na Akcje Serii B zamieszczony został w pkt. 6.4. Dokumentu 

Informacyjnego oraz na stronie Emitenta: www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/ 

 

http://www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/
http://www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/
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Składając zapis osobiście, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub 

paszport w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu.  

 

Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest ponadto złożyć aktualny odpis 

z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby 

prawnej.  

 

Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana 

jest ponadto złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma 

organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki.  

 

W przypadku formularzy zapisów dostarczanych korespondencyjnie wymagane jest dołączenie do 

nich kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość (zawierającego PESEL lub/i zdjęcie) osób 

popisujących formularz zapisu w zakresie niezbędnym do identyfikacji inwestora, przy zachowaniu 

zasady minimalizacji danych zawartych w zbieranych dokumentach, a w przypadku osób prawnych 

albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokumentów, o których mowa 

powyżej. Ich brak spowoduje, że zapis będzie nieskuteczny. 

 

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenia zobowiązany jest, zgodnie z wykładnią 

art. 437 §2 k.s.h. złożyć zapisy na subskrybowane akcje dla każdego swojego klienta z osobna. 

 

Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, 

poświadczony przez Emitenta.  

 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Serii B 

w publicznej ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie 

uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną 

również uznane za nieważne.  

 

Złożenie zapisu oznacza przyjęcie przez inwestora warunków Publicznej Oferty zawartych 

w Dokumencie Ofertowym. Inwestor jest związany złożonym zapisem do chwili przydziału Akcji Serii 

B. 

 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu 

ponosi składający zapis. 

 

Nierezydenci RP zamierzający złożyć Zapis na Akcje Serii B powinni zapoznać się z odpowiednimi 

przepisami kraju swego pochodzenia, a także z informacjami na temat ograniczeń dotyczących 

możliwości oferowania Akcji Oferowanych znajdującymi się w niniejszym Dokumencie. 

 

Podstawy przydziału Akcji Serii B zostały szczegółowo opisane w pkt. 2.8. Dokumentu 

Informacyjnego.  
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Termin związania zapisem  

 

Zapis na Akcje Serii B w publicznej ofercie jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać 

jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Serii B 

z zastrzeżeniem przypadku opisanego w rozdz. 2.7. Dokumentu Ofertowego. 

 

Działanie przez pełnomocnika przy składaniu zapisu na Akcje Serii B osobiście  

 

Inwestorzy obejmujący Akcje Serii B uprawnieni są do działania za pośrednictwem właściwie 

umocowanego pełnomocnika.  

 

W razie składania zapisu i dyspozycji deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa 

powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. 

 

Składanie Dyspozycji Deponowania  

 

Składając zapis na Akcje Serii B inwestor lub jego pełnomocnik może złożyć nieodwołalną dyspozycję 

deponowania Akcji Serii B, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora 

wszystkich Akcji oferowanych, które zostały mu przydzielone w przyszłości. Dyspozycja deponowania 

stanowi część Formularza zapisu na Akcje Serii B.  

 

Koszty i podatki, które musi ponieść inwestor zapisujący się na akcje oferowane  

 

Złożenie zapisu na Akcje Serii B nie skutkuje opodatkowaniem tej transakcji podatkiem dochodowym.  

W świetle postanowień Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych wydatek na objęcie akcji stanowi koszt uzyskania przychodu, który 

będzie zrealizowany dopiero przy zbyciu tych akcji.  

 

Stosownie do postanowień art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona 

od podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami 

finansowymi: (i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, (ii) dokonywana 

za pośrednictwem firm inwestycyjnych oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, (iii) dokonywana 

w ramach rynku zorganizowanego, (iv) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy 

inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy 

w ramach obrotu zorganizowanego- w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie. 

 

2.6. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania 

wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

 

Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat 

na Akcje Serii B. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez 

bank przelewów. 
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Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Serii B jest jego opłacenie w kwocie wynikającej 

z iloczynu liczby Akcji Serii B objętych zapisem i ich Ceny emisyjnej najpóźniej w ostatnim dniu 

przyjmowania zapisów na akcje.  

 

Za termin uiszczenia wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 

Emitenta. 

 

Wpłata na Akcje Serii B dokonywana jest przelewem na rachunek Emitenta numer: 

41 1090 1014 0000 0001 5136 4203 

prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. z podanym w tytule wpłaty: 

 

a) dla osób fizycznych: imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje 

Serii B spółki Dlaczemu S.A.”, 

b) dla innych: nazwą subskrybenta, oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje Serii B spółki Dlaczemu S.A”. 

 

Oznacza to, iż inwestor, w szczególności w przypadku wpłaty przelewem lub wpłat przy 

wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy, musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, 

uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonania innych podobnych 

czynności. Zaleca się, aby inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych 

czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich 

wykonania. Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu 

wniesienia wpłat na Akcje Serii B. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz 

terminów realizacji przez bank przelewów. 

 

Brak wpłaty powoduje nieważność całego zapisu. W przypadku dokonania wpłaty niepełnej 

zapis na objęte zapisem Akcje Serii B uznany zostanie za złożony na liczbę Akcji Serii 

B  wynikającą z dokonanej wpłaty z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku Emitent będzie miał 

prawo nie przydzielić Akcji Serii B w ogóle. 

 

Wpłaty na Akcje Serii B nie podlegają oprocentowaniu. 

Wpłaty mogą być przyjmowane nie później niż do godziny 15:00 ostatniego dnia Przyjmowania 

Zapisów. 

 

2.7. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do wycofania zgody na subskrypcję akcji 

wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie wycofanie zgody było skuteczne  

 

Zapis na Akcje Serii B jest nieodwołalny za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. 

 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów na Akcje Serii B do publicznej wiadomości 

zostanie udostępniony suplement do Dokumentu Ofertowego zawierający informacje o istotnych 
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błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę 

Akcji Serii B dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji 

Serii B, a zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Ofertowego do publicznej wiadomości 

lub o których Emitent powziął wiadomość po udostępnieniu Dokumentu Ofertowego, osoba, która 

złożyła zapis przed udostępnieniem suplementu, może wycofać zgodę na nabycie lub subskrypcję 

Akcji Serii B. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie złożone na piśmie w miejscu złożenia 

Zapisu, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu, o ile Emitent nie 

wyznaczy dłuższego terminu. Suplement będzie zawierać informację o dacie, do której przysługuje 

prawo wycofania zgody na nabycie Akcji Serii B. 

 

Emitent nie może dokonać przydziału Akcji Serii B wcześniej niż po upływie terminu do wycofania 

zgody przez Inwestora. W związku z tym w przypadku opublikowania suplementu, którego data 

publikacji powodowałaby, że termin do którego przysługuje prawo wycofania zgody przypadałaby 

później, niż termin przydziału Akcji Serii B określony w harmonogramie, termin przydziału Akcji Serii 

B zostanie stosownie przesunięty a suplement będzie zawierał informacje o zmianie daty przydziału 

oraz wskazywał datę, do której Inwestorom przysługuje prawo wycofania zgody.  

 

Osoby, które nie złożyły oświadczenia o wycofaniu zgody w związku z opublikowaniem suplementem 

do Dokumentu Ofertowego, związane są złożonym zapisem na Akcje Serii B zgodnie z warunkami 

zawartymi w zmienionym suplemencie.  

 

W przypadku wycofania zgody na nabycie lub subskrypcję Akcji Serii B, wpłaty dokonane przez 

Inwestora zostaną niezwłocznie zwrócone, na rachunek bankowy wskazany na Formularzu Zapisu 

w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych, bez żadnych odsetek ani odszkodowań. 

 

Przydzielenie Akcji Serii B w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy 

do odstąpienia od zapisu.  

 

2.8. Termin i szczegółowe zasady przydziału akcji 

 

Przydział Akcji Serii B zostanie dokonany w Dniu Przydziału Akcji Serii B, określonym w pkt. 2.4. 

powyżej.  

 

Przydział Akcji Serii B nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty 

na Akcje Serii B, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym.  

 

Jeżeli liczba Akcji Serii B objętych zapisami, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie 

z przyjętymi zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba Akcji Serii B oferowanych, każdemu Inwestorowi 

składającemu zapis na Akcji Serii B zostanie przydzielona taka liczba Akcji Serii B, na jaką złożył zapis. 
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Jeżeli łączna liczba Akcji Serii B objętych złożonymi zapisami, opłaconymi i przyjętymi do przydziału 

zgodnie z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Akcji Serii B oferowanych, zapisy 

Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji. 

 

Stopa redukcji zapisów wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku. Liczba Akcji Serii B przydzielonych poszczególnym inwestorom będzie wyrażać się liczbą 

całkowitą, tzn. ułamkowe części Akcji Serii B, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. 

Akcje Serii B nieprzyznane w wyniku zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej akcji, kolejno 

tym inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i które złożyły zapis na największą liczbę Akcji 

Serii B, aż do całkowitego wyczerpania puli Akcji Serii B powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku 

równej liczby Akcji Serii B objętych zapisami o pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, 

a w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności (ta sama wartość wpłat 

zaksięgowana przez bank prowadzący rachunek w tej samej godzinie) Emitent zastrzega sobie 

możliwość podjęcia decyzji zgodnie z zasadą dyskrecjonalną, tj. według własnego uznania Emitenta. 

Inwestorowi mogą zostać przydzielone Akcje Serii B w łącznej liczbie nie większej niż liczba 

wynikająca ze złożonego zapisu, natomiast przydzielenie Akcji Serii B w mniejszej liczbie niż określona 

w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu.  

 

Informacja o dokonanym przydziale Akcji Serii B zostanie podana na stronie internetowej Emitenta: 

www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/ 

 

Przydzielenie Akcji Serii B w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy 

do odstąpienia od zapisu. 

 

Po dokonaniu ewentualnej redukcji Zarząd Emitenta, w oparciu o prawidłowo przyjęte i w pełni 

opłacone zapisy, dokona przydziału Akcji Serii B. 

 

Zgodnie z art. 439 § 2 k.s.h. wykazy inwestorów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu z nich 

Akcji Serii B będą wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Serii B 

i pozostawione do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były 

przyjmowane. Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Serii B zostanie podana do publicznej 

wiadomości. 

 

Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji Serii B, Zarząd podejmie działania mające na celu 

zarejestrowanie Akcji Serii B w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez BDM Dom Maklerski S.A. 

z siedzibą w Warszawie. 

  

http://www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/
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2.9. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

 

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii B będzie dokonane w Dniu 

Przydziału Akcji Serii B, określonym w pkt. 2.4. powyżej.  

 

Zwrotu wpłat w przypadku nieprzydzielenia żadnej Akcji Serii B inwestorowi, zwrot niewykorzystanej 

wpłaty lub częściowej wpłaty, w sytuacjach gdy będzie to miało zastosowanie nastąpi na rachunek 

bankowy zapisującego wskazany w formularzu zapisu w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych bez 

żadnych odsetek ani odszkodowań.  

 

W przypadku wycofania zgody na nabycie Akcji Serii B w związku z udostępnieniem suplementu 

do Dokumentu Ofertowego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone takiemu Inwestorowi w terminie 

7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia oświadczenia na piśmie o wycofaniu zgody.  

 

W przypadku niedojścia oferty publicznej Akcji Serii B do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów 

środków dokonany zostanie zgodnie z dyspozycją wskazaną w formularzu zapisu w terminie 7 dni 

roboczych od dnia ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu oferty publicznej Akcji Serii B do skutku.  

 

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.  

 

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora w formularzu 

zapisu.  

 

2.10. Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej 

przeprowadzenia 

 

Oferta publiczna Akcji Serii B nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach: 

a) gdy do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Dokumencie Informacyjnym nie 

zostanie objęta zapisem i należycie opłacone przynajmniej jedna Akcja Serii B, 

b) Zarząd Emitenta nie złoży do właściwego sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie 

podwyższenia kapitału zakładowego w ciągu sześciu miesięcy od dnia powzięcia przez Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji 

Serii B lub 

c) sąd rejestrowy wyda prawomocne orzeczenie w przedmiocie odmowy zarejestrowania 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B. 

 

Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty w każdym czasie bez podawania przyczyny. 
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W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej, dokonane przez Inwestorów wpłaty 

na Akcje Serii B zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań w terminie 7 (siedmiu) 

dni roboczych od dnia ogłoszenia o niedojściu oferty publicznej do skutku lub jej odstąpieniu. 

 

Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach oferta publiczna może zostać wycofana lub zawieszona  

Na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego Zarząd Emitenta nie przewiduje zawieszenia oferty 

publicznej ani jej wycofania. Niemniej Emitent zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wycofania 

oferty publicznej w każdym czasie gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na 

zasadność zawieszenia oferty lub jej wycofania. Do czynników takich zaliczyć należy w szczególności 

zdarzenia lub zjawiska, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie oferty akcji lub 

na cenę akcji Emitenta lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla Subskrybentów Akcji 

Serii B. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, gdy: (i) wystąpią nagłe i nieprzewidywalne 

wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, świata lub Emitenta, które mogą mieć 

istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta, 

(ii) a także wystąpią nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność 

operacyjną Emitenta, (iii) lub wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności powodujące, iż 

przeprowadzenie publicznej oferty i przydzielenie Akcji Serii B byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla 

Emitenta. 

 

Zawieszenie oferty publicznej spowoduje przesunięcie terminów oferty, w tym terminu przydziału 

Akcji Serii B.  

 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych 

terminów oferty publicznej, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości 

w terminie późniejszym w trybie komunikatu aktualizującego z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie 

oferty nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż trzy 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji.  

 

Informacja o wycofaniu lub zawieszeniu oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie, 

w jakim został opublikowany Dokument Ofertowy. 

  

W przypadku wycofania oferty Akcji Serii B w trakcie trwania subskrypcji, Inwestorzy przestają być 

związani złożonymi zapisami na akcje, a środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje 

podlegają zwrotowi w sposób, o którym mowa w pkt. 2.9. Dokumentu Ofertowego.  

 

W przypadku wycofania oferty publicznej ważność udostępnionego do publicznej wiadomości 

Dokumentu Ofertowego wygasa z dniem ogłoszenia przez Emitenta informacji o wycofaniu oferty 

publicznej.  
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W przypadku naruszenia przepisów prawa przez podmioty uczestniczące w publicznej ofercie lub 

uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie 

może nastąpić albo w przypadku niewykonania zaleceń zaprzestania naruszania tych przepisów 

wydanych przez Komisję, bądź w przypadku uznania przez Komisję, że oferta publiczna w znaczący 

sposób naruszałyby interesy inwestorów, istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą 

prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta, działalność emitenta była lub jest prowadzona z 

rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę 

papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu 

prawnego lub upadłości emitenta, lub status prawny papierów wartościowych jest niezgodny 

z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych 

za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę - Komisja może 

zakazać rozpoczęcia publicznej oferty, bądź wstrzymać jej rozpoczęcie na okres nie dłuższy niż 10 dni 

roboczych. 

 

2.11. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu 

i terminu zwrotu wpłaconych kwot  

 

Informacja o dojściu lub niedojściu oferty publicznej do skutku zostanie udostępniona do publicznej 

wiadomości w taki sam sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy.  

 

Dojście do skutku oferty publicznej Akcji Serii B 

 

Zgodnie z art. 439 § 2 k.s.h. wykazy Inwestorów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu z nich 

Akcji Serii B będą wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Serii B 

i pozostawione do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były 

przyjmowane. Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Serii B zostanie podana do publicznej 

wiadomości. 

 

Niedojście do skutku oferty publicznej Akcji Serii B 

  

W terminie dwóch tygodni po upływie terminu zamknięcia subskrypcji Emitent ogłosi o niedojściu 

emisji Akcji Serii B w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i równocześnie wezwie Subskrybentów 

do odbioru wpłaconych kwot. Wszyscy Subskrybenci powinni być poinformowani o treści ogłoszenia 

listami poleconymi lub na adres do doręczeń elektronicznych. W razie niedojścia oferty publicznej do 

skutku dokonane wpłaty zostaną zwrócone Inwestorom w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty 

ogłoszenia o niedojściu jej do skutku. 
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2.12. Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu  

 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej lub jej odwołaniu zostanie podana 

do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu lub odwołaniu oferty 

publicznej w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.  

 

W przypadku ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania oferty publicznej po rozpoczęciu 

subskrypcji Akcji Serii B, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 

7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania oferty publicznej. 

Informacja o zawieszeniu oferty publicznej Emitent zostanie podana do publicznej wiadomości 

w formie suplementu do Dokumentu Ofertowego w sposób w jaki został udostępniony Dokument 

Ofertowy.  

 

Zwraca się uwagę Inwestorom, że wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe Inwestorów wskazane w złożonych 

Zapisach. 

 

Informacja o zmianie terminów związanych z ofertą publiczną przekazana zostanie w formie 

komunikatu aktualizującego do Dokumentu Ofertowego, podanego do publicznej wiadomości 

w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, czyli na stronie internetowej Spółki: 

www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/  

 

2.13. Informacje na temat wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu  

 

Spółka ma zamiar ubiegać się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu: 

• nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

 

Po dokonaniu przydziału Akcji Serii B, Spółka złoży wniosek do sądu rejestrowego o zarejestrowanie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

 

Spółka dołoży wszelkich starań, aby wprowadzić Akcje Serii B do obrotu w Alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Dlaczemu S.A. planuje zadebiutować na rynku NewConnect w 2023/2024 roku.  

 

Wprowadzenie Akcji Serii B będzie możliwe po spełnieniu odpowiednich warunków, o których mowa 

w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. W szczególności wprowadzone do obrotu 

w alternatywnym systemie mogą być Akcje Serii B Spółki, o ile w szczególności: 

1) sporządzony zostanie właściwy dokument informacyjny, 

http://www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/
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2)  zbywalność Akcji Serii B nie jest ograniczona, 

3) w stosunku do Spółki nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, 

4) w stosunku do Spółki nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne, 

5) wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł 

6) co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co najmniej 

10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczy głosów na walnym 

zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką, 

7) kapitał własny emitenta wynosi co najmniej 500.000 zł, 

8) Spółka przedstawi w dokumencie informacyjnym, o którym mowa w pkt 1) sprawozdanie 

finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, sporządzone 

i zbadane zgodnie z przepisami Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO, 

9) wnioskiem o wprowadzenie zostały objęte akcje stanowiące co najmniej 15% kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego Spółka spełnia warunki określone w pkt. 2)-5) i 7)  

powyżej. Pozostałe warunki określone powyżej Emitent zamierza spełnić po zakończeniu Oferty 

Publicznej Akcji Serii B, a przed złożeniem wniosku o wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

 

Poza powyższym, celem wprowadzenia Akcji Serii B Spółki na rynek NewConnect Spółka planuje 

zmienić system rejestru akcji i w związku z tym dokonać przeniesienia Akcji Spółki z systemu rejestru 

akcjonariuszy prowadzonego przez BDM Dom Maklerskim S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej do 

depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A. 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego Akcje Emitenta nie są przedmiotem obrotu 

zorganizowanego. 

 

Zwraca się uwagę, że wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym 

systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku 

Regulowanym.  

 

3. Cele emisji Akcji Serii B 

 

Akcje Serii B będą opłacane wyłącznie gotówką.  

 

Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: 

• stworzenie marki książek o tematyce fantastyki „Magiczne”; 

• uruchomienie marki gier planszowych; 

• inwestycje w produkcje filmowe; 
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• uruchomienie i rozwój opiniotwórczych portali internetowych.  

 

Wskazane powyżej cele emisyjne mogą ulec zmianie lub modyfikacji w zależności od faktycznej 

wysokości pozyskanych środków. 
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4. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym 

 

Emitent 

 

Firma: Dlaczemu S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Lekka 3 lok. U4, 01-910 Warszawa 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

 Krajowego Rejestru Sądowego 

Tel. +48 511 195 089 

Internet: www.dlaczemu.pl 

E-mail: kontakt@dlaczemu.pl 

KRS: 0000981962 

REGON: 362502830 

NIP: 5213706471 

 

Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zawarte w Dokumencie: 

 

W imieniu Emitenta działa: 

1/ Anna Nowicka-Bala - Prezes Zarządu. 

 

Działając w imieniu Dlaczemu S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, że zgodnie 

z moją wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte 

w Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie nie 

pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.  

 

 

 

Anna Nowicka- Bala - Prezes Zarządu 

 

  

tel:511%20195%20089
mailto:kontakt@dlaczemu.pl
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5. Czynniki ryzyka 

 

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy 

instrumentów finansowych objętych Dokumentem Ofertowym, a w szczególności czynników 

związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru 

zamkniętego, obejmując najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy 

uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi 

czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności 

gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym Dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach 

skutkować niezrealizowaniem założonych przez inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą 

części zainwestowanego kapitału. 

 

5.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

 

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce i za granicą 

 

Sytuacja gospodarcza w Polsce oraz w krajach, w których Emitent prowadzi działalność ma znaczący 

wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu 

produktów krajowych brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych 

wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową 

Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce oraz w tychże krajach 

ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie 

wyników i sytuacji finansowej Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez 

Emitenta.  

 

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

 

Biorąc pod uwagę znaczną i trudną do przewidzenia zmienność otoczenia prawnego, a także często 

niską jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta 

mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej, prawa handlowego i prawa podatkowego. Skutkiem wyżej wymienionych, 

niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji 

finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta.  

 

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów 

i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady 

opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy 

sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych 
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podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów 

podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie 

wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta.  

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 

 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. epidemie, pandemie, wojny, ataki 

terrorystyczne lub nadzwyczajne działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian 

w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta.  

 

Ryzyko zmienności prawa, w tym podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, handlowego, 

celnego oraz zagranicznych systemów prawnych  

 

Niekorzystny czynnik dla stabilności prowadzenia działalności stanowią zmieniające się przepisy 

prawa, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy, systemu ubezpieczeń 

społecznych, prawa gospodarczego i cywilnego. Niestabilność przepisów prawa i ich wykładni może 

utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej.  

 

5.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 

Ryzyko związane z unikalnymi kompetencjami kadry menedżerskiej 

 

Działalność operacyjna Emitenta opiera się w przeważającej mierze na kompetencjach 

i doświadczeniu Pani Anny Nowickiej-Bala, będącej zarówno pomysłodawcą działalności prowadzonej 

przez Spółkę jak i osobą zarządzającą Spółką. Pani Anna Nowicka- Bala jest inicjatorem 

podejmowanych kierunków rozwoju Spółki. Nabywcy akcji Spółki powinni zdawać sobie sprawę 

z występującego w takiej sytuacji ryzyka, polegającego na możliwości zajścia niekorzystnych zdarzeń 

mogących dotknąć każdą osobę fizyczną (poważne choroby, nieszczęśliwe wypadki lub śmierć). W celu 

ograniczenia powyższego ryzyka Emitent podejmuje działania mające na celu przekazywanie 

kompetencji pozostałym członkom personelu. Całkowite wykluczenie działania tego czynnika ryzyka 

nie jest jednak możliwe. 

 

Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej 

 

Prowadzona przez Emitenta działalność wiąże się z ryzykiem, iż osoby trzecie mogą wejść 

w posiadanie określonych praw własności intelektualnej do utworów wydawanych przez Emitenta. 

Zamiarem Emitenta jest dążenie do uniknięcia takiej sytuacji, w swojej działalności, w której 

naruszałby on prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim poprzez 

wprowadzenie do sprzedaży określonych utworów. Niemożliwe jednak do wykluczenia jest, 
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iż w przyszłości mogą pojawić się zarzuty dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej 

podmiotów trzecich, w związku z wprowadzeniem nowych utworów.  

 

Ryzyko nieosiągnięcia przez wydawaną publikację sukcesu rynkowego  

 

Istnieje ryzyko, że niektóre publikacje, do których wydania zobowiąże się Spółka, ze względu na 

czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć, nie odniosą sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na 

zwrot kosztów poniesionych na ich wydanie lub na osiągnięcie dobrego wyniku finansowego 

wydawanego tytułu. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Ryzyko 

to jest wpisane w bieżącą działalność Spółki.  

 

Ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii Emitenta   

 

Z uwagi na zdarzenia niezależne od Emitenta, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy 

społecznej, Emitent może mieć trudności ze zrealizowaniem celów i wypełnianiem swojej strategii 

rozwoju, bądź w ogóle jej nie zrealizować. Nie można wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu 

zewnętrznym Emitent będzie zmuszony dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię rozwoju. 

Podobna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli koszty realizacji strategii rozwoju przekroczą planowane 

nakłady, np. w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, zmianą kształtu 

bądź zakresu planowanej działalności, zmianami ekonomicznymi powodującymi znaczący wzrost 

kosztów działalności, czy też wystąpieniem awarii i nagłych zdarzeń skutkujących koniecznością 

nabycia nowych urządzeń. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii 

rozwoju przez Spółkę i spowodować osiągnięcie mniejszych korzyści niż pierwotnie zakładane.  

 

Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi  

 

Wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne ani sądowo-administracyjne. 

Jednak działalność Emitenta związana ze sprzedażą na rzecz konsumentów książek rodzi potencjalne 

ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. 

Dodatkowo Emitent jest również stroną wielu umów z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie 

których obie strony zobowiązane są do określonych świadczeń. Istnieje w związku z tym ryzyko 

powstania ewentualnych sporów i roszczeń na tle umów handlowych. Powstałe spory lub roszczenia 

mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę Spółki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.   

 

Ryzyko związane z nie zastrzeżeniem znaku towarowego  

 

Emitent posługuje się znakiem towarowym słowno-graficznymi „Dlaczemu” (Emitent posiada 

wyłączne prawa autorskie do przedmiotowego znaku), na który na dzień sporządzenia niniejszego 

Dokumentu Ofertowego nie zostało udzielone żadne prawo ochronne. Istnieje ryzyko, iż inny podmiot 

posługujący się podobnym znakiem może wystąpić z roszczeniem o zaprzestanie używania znaku 
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„Dlaczemu” przez Emitenta. Może to skutkować długotrwałym postępowaniem sądowym o ochronę 

znaku towarowego wytoczonego przez innym podmiot, a nawet zakazem używania rzeczonego znaku.  

 

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej  

 

Spółka może być narażona na sytuację, w której nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań 

finansowych w momencie ich wymagalności. Ponadto Spółka jest narażona na ryzyko związane 

z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez dystrybutorów, odpowiedzialnych za 

dystrybuowanie produktów wydawanych przez Spółkę. Na zapewnienie bieżącej płynności wpływ 

mogą mieć także długie terminy płatności przez dystrybutorów wynagrodzenia na rzecz Spółki. Takie 

zjawisko może mieć negatywny wpływ na płynność Spółki i powodować m.in. konieczność 

dokonywania odpisów aktualizujących należności. 

 

Ryzyko wysokości przychodów osiąganych z wydanych książek 

 

Książka nie posiada jednoznacznej wartości rynkowej możliwej do oceny w sposób obiektywny przed 

jej wydaniem i zaoferowaniem klientom. Możliwe są jedynie oszacowania biorące pod uwagę krąg 

potencjalnych odbiorców docelowych, jakość produktu, zasięg dystrybucji i marketingu i inne 

elementy przyjęte jako założenia. Na wysokość sprzedaży, a tym samym przychodów trafiających do 

wydawcy, może wpływać szereg trudnych do przewidzenia czynników takich jak niezapowiedziane 

pojawienie się konkurencyjnych produktów, zmiana zainteresowania rynku daną tematyką, 

zwiększające się wymagania odbiorców odnośnie jakości produktu, bądź zmieniająca się kondycja 

finansowa społeczeństwa. Spółki wśród konsumentów, a co za tym idzie, na spadek sprzedaży 

określonego produktu.  

 

Ryzyko związane z korzystaniem przez Spółkę ze wsparcia dostawców zewnętrznych, w szczególności 

w zakresie druku i dystrybucji 

 

Spółka podobnie nie prowadzi samodzielnie druku wydawanych przez siebie tytułów oraz nie posiada 

własnej sieci sprzedaży tytułów wydawanych w wersji papierowej. W związku z tym, Dlaczemu S.A. 

jest uzależniona od zewnętrznych dostawców usług druku oraz dystrybucji. Jeżeli którykolwiek 

z dostawców nie będzie w stanie lub odmówi dostarczenia usług, od których zależy możliwość 

przygotowania oraz dystrybucji wydawanych tytułów, Spółka może nie mieć czasowej możliwości 

osiągnięcia przychodów ze sprzedaży tytułów wydawanych w wersji papierowej. Ponadto, biorąc pod 

uwagę aktualną sytuację gospodarczą i geopolityczną nie można wykluczyć dalszego istotnego 

wzrostu cen powyższych usług. Ryzyko niekorzystnych zmian dotyczących usług druku i dystrybucji 

oraz potencjalne zakłócenie ciągłości dostaw tych usług, ich ograniczenie lub przerwanie, może mieć 

niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową Spółki. 
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Ryzyko związane ze strukturą przychodów osiąganych przez Spółkę 

 

Spółka w ramach prowadzonej działalności wydawniczej korzysta ze współpracy dystrybutorów 

celem dalszej sprzedaży wydanych utworów w ramach księgarni wielkopowierzchniowych i nie tylko. 

Znacząca wartość przychodów osiąganych przez Spółkę ze sprzedaży wydanych tytułów opiera się na 

2 umowach dystrybucyjnych zawartych z kluczowymi dystrybutorami w branży wydawniczej. 

W konsekwencji wypowiedzenie ww. umów przez dystrybutorów czy też zmiana warunków tych 

umów, poprzez wprowadzenie mniej korzystnych zasad współpracy na rzecz Spółki mogą przyczynić 

się do istotnego spadku przychodów Spółki i będą miały bezpośrednio wpływ na sytuację finansową 

Spółki.  

 

Ryzyko związane z wzrostem kosztów działalności 

 

Potencjalny wpływ na podwyższenie kosztów działalności Spółki może mieć wzrost kosztów 

w postaci: kosztów współpracy z dostawcami zewnętrznymi, kosztów dystrybutorów, kosztów 

wynagrodzeń pracowniczych i osób na stałe współpracujących ze Spółką, kosztów finansowania, 

kosztów administracyjnych oraz usług telekomunikacyjnych, pocztowych. Wystąpienie 

któregokolwiek z powyższych wzrostów kosztów może negatywnie wpłynąć na dynamikę rozwoju 

oraz wyniki działalności Spółki.  

 

Ryzyko wystąpienia spadkowego trendu sprzedaży książek 

 

Mając na uwadze okoliczności gospodarcze, a także zmieniające się zapotrzebowanie wśród 

konsumentów, Emitent nie może wykluczyć wystąpienia w przyszłości spadkowego trendu w zakresie 

sprzedaży książek ogółem lub sprzedaży książek w formie papierowej. Takie okoliczności mogą mieć 

wpływ na zmniejszenie osiąganych przez Spółkę przychodów ze sprzedaży.  

 

Ryzyko związane z działalnością konkurencji i jej wzrostem na polskim rynku wydawniczym 

 

Spółka prowadzi działalność w branży, która, charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. 

W konsekwencji pozycja Spółki jest uzależniona od licznych czynników takich jak: cena, jakość 

i atrakcyjność udostępnianych treści wydawniczych, wiarygodność i renoma wydawanych tytułów, ich 

różnorodność tematyczna, rozpoznawalność marki, lojalność klientów oraz stosowane kanały 

dystrybucji. Podejmowanie przez konkurentów Spółki powyższych lub podobnych działań może 

wymagać podjęcia przez Spółkę kroków w celu minimalizacji skutków tych działań, co w konsekwencji 

może wiązać się z osiągnięciem przez Spółkę niższych przychodów z działalności wydawniczej lub 

z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów stałych lub jednorazowych. 
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Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, w strukturze akcjonariatu występuje 

akcjonariusz, który posiada 99 proc. akcji Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. Pani 

Anna Nowicka-Bala, pełniąca jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Udział akcjonariusza 

w ogólnej liczbie głosów pozostawia możliwość sprawowania faktycznej kontroli nad decyzjami 

podejmowanymi w Spółce i ogranicza wpływ pozostałych akcjonariuszy. Nie można wykluczyć ryzyka, 

że interesy i działania głównych akcjonariuszy nie będą zbieżne z interesami akcjonariuszy 

mniejszościowych. W szczególności nie można wykluczyć ryzyka, że główny akcjonariusz podejmie 

decyzję o zmianie strategii Spółki, czy też zmianie przedmiotu działania Spółki, która nie będzie 

zgodna z oczekiwaniami akcjonariuszy mniejszościowych. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć 

istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki.  

 

Ryzyko związane z wpływem pandemii COVID – 19 na działalność Spółki 

 

I kwartał 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu 

krajach, w tym w Polsce. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę zarówno krajową jak 

i światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji, 

jak również wyhamowanie inwestycji inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych mogą mieć 

wpływ na sytuację Spółki. Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego, z uwagi na dynamiczną 

sytuację, brak wiedzy dotyczących przyszłych decyzji organów państwowych oraz 

międzynarodowych, a także ich długoterminowego wpływu na gospodarkę Zarząd Emitenta nie ma 

możliwości precyzyjnego określenia wpływu epidemii na działalność Spółki. 

 

Ryzyko związane z wzrostem inflacji 

 

Przychody Spółki mogą ulec obniżeniu w przypadku spadku siły nabywczej konsumentów, na którą 

negatywnie wpłynąć może wzrost stopy inflacji, oznaczający wzrost cen dóbr i usług. Nasilenie inflacji 

może być powodowane wieloma czynnikami, takimi jak wzrost wielkości zagregowanego popytu lub 

ekspansywną polityką banku centralnego. Sytuacja ta może mieć negatywny wpływ na zdolność Spółki 

do regulowania swoich zobowiązań w związku z ewentualnym spadkiem przychodów.  

 

Ryzyko związane z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy 

 

W związku z wybuchem wojny i nałożonymi sankcjami doszło do znaczących zmian w gospodarce 

światowej. Trwający aktualnie konflikt w Ukrainie i związana z nim wysoka niepewność bez wątpienia 

będzie miała negatywny wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce. W związku z nałożonymi sankcjami 

na Rosję doszło do zmian na rynkach surowcowych, m. in. ceny ropy i gazu osiągają rekordowe 

notowania. Powyższe m. in. przełoży się na wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 
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jak i kosztów życia. Napięta sytuacja geopolityczna i ryzyko wyższej inflacji mogą przełożyć się 

na spadek popytu na produkty oferowane przez Emitenta. 

 

Ryzyko związane z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału 

 

Działalność Emitenta, jego stosunkowo krótka historia, w tym w szczególności historia operacyjna 

i finansowa (Spółka znajduje się na wczesnym etapie rozwoju) podlegają i mogą w przyszłości 

podlegać negatywnym zmianom w wyniku zaistnienia różnych czynników. Wystąpienie nawet 

niektórych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki finansowe 

Emitenta. W związku z powyższym inwestycja w Akcje Serii B Spółki może skutkować nie tylko 

brakiem uzyskania zysków z inwestycji, ale nawet może wiązać się z utratą części lub całości 

zainwestowanego kapitału. Inwestor nie powinien inwestować więcej kapitału, niż jest w stanie stracić 

bez utraty standardu życia (poprzez inwestowanie jedynie wolnych środków, a także poprzez 

odpowiednie dywersyfikowanie portfela). 

 

Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy 

 

Zgodnie z art. 347 §1 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne 

zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zgodnie z art. 395 KSH, w przypadku Emitenta organem 

właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy 

jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może 

przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz 

o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być 

przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne 

oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok 

obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. W konsekwencji Spółka nie może wykluczyć, iż wyniki 

finansowe Spółki w przyszłości nie pozwolą na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.  

 

Ryzyko związane z błędną wyceną Spółki 

 

Na dzień Dokumentu Ofertowego Spółka jest spółką niepubliczną, tj. żadna akcja Spółki nie jest 

dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego też wartość Spółki ustalana jest 

przez nią samą (ewentualnie przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi specjalizującymi się np. w 

sporządzaniu wycen spółek), a nie tak jak to ma miejsce przy spółkach publicznych - przez rynek 

(kupujący i sprzedający papiery wartościowe danej spółki). W związku z powyższym istnieje ryzyko, 

że ustalona cena emisyjna Akcji Serii B (przez Walne Zgromadzenie Emitenta) może nie 

odzwierciedlać realnej wartości akcji Spółki i w przypadku chęci zbycia Akcji Serii B w przyszłości 
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należy liczyć się z ryzykiem, że zaproponowana cena przez potencjalnego nabywcę tychże akcji może 

różnić się od ceny, po której inwestor objął Akcje Serii B w ramach Oferty Publicznej, w szczególności 

proponowana cena nabycia Akcji Serii B na rynku wtórnym może być znacznie niższa. 

 

5.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii B Emitenta 

 

Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: 

• do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B w terminach określonych w Dokumencie Ofertowym, 

nie zostanie objęta zapisem oraz należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja Serii B; 

• Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru do dnia 8 marca 2023 

roku; 

• sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii B. 

 

Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą Akcji Serii B, a środki finansowe 

przeznaczone na objęcie akcji będą czasowo zamrożone, natomiast ich zwrot będzie następował bez 

jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii B uzależniona jest 

także od złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego 

kapitału zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, 

określającego wysokość podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie liczby Akcji Serii B 

objętych prawidłowymi zapisami. Oświadczenie to, złożone zgodnie z art 310 k.s.h., w związku z art 

431 §7 k.s.h., powinno określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji 

w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii 

B. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B i tym samym niedojście emisji Akcji 

Serii B do skutku. 

 

Zarząd Emitenta oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji Akcji Serii B zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale Akcji Serii B i po otrzymaniu 

wszystkich niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na akcje. 
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Ryzyko związane z powództwem o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności uchwały 

o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B 

 

Zgodnie z art. 422 k.s.h. uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi 

obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być 

zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do 

wytoczenia powództwa przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych 

organów, a także akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału na walnym 

zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie 

w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie 

nieobjętej porządkiem obrad.  

 

Ponadto, zgodnie z art. 425 k.s.h., możliwe jest zaskarżenie przez te same osoby uchwały walnego 

zgromadzenia sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie 

nieważności takiej uchwały.  

 

Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie zgodności uchwały 

o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B z przepisami prawnymi, Statutem, 

dobrymi obyczajami i interesem Spółki.  

 

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd 

rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.  

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta do dnia sporządzenia Dokumentu Ofertowego nie zostało 

złożone przeciwko Emitentowi żadne powództwo w tej sprawie. Spółka nie może jednak zapewnić, że 

nie zostały wytoczone powództwa, o których mowa powyżej.  

 

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Serii B 

 

Emitent wskazuje, iż wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza 

zapisu ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie 

skutkuje nieważnością zapisu.  

 

Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na akcje  

 

Zgodnie z art. 438 § 1 k.s.h. termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż 3 (trzy) 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku przedłużenia przez Emitenta terminu 

zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Serii B przesunięciu ulegnie również termin przydziału 

Akcji Serii B, w konsekwencji czego w późniejszym terminie rozpocznie się obrót na GPW Akcjami Serii 
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B. Konsekwencją dla inwestorów może być opóźnienie w możliwości rozporządzania instrumentami 

finansowymi, które nabyli, albo gotówką, którą wpłacili.  

 

Ryzyko związane z opóźnieniem w rozpoczęciu notowań Akcji Serii B 

 

Notowanie Akcji w Alternatywnym systemie obrotu rozpocznie się po wpisaniu do rejestru 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii B oraz po 

uzyskaniu stosownych zgód Organizatora Alternatywnego systemu obrotu. Ewentualne przedłużenie 

się okresu rejestracji Akcji Serii B przez sąd rejestrowy skutkować będzie opóźnieniem rozpoczęcia 

notowań Akcji w stosunku do terminu rozpoczęcia notowań zakładanego przez Emitenta. 

 

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji 

 

Na dzień Dokumentu Ofertowego Spółka jest spółką niepubliczną, tj. żadna akcja Spółki nie jest 

dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i bezpośrednio po zakończeniu Oferty 

Publicznej nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w zorganizowanym 

systemie obrotu, w związku z czym sprzedaż Akcji Spółki może być istotnie ograniczona. Do czasu 

planowanego wprowadzenia Akcji Serii B na rynek NewConnect, inwestor, który podejmie decyzję 

o wyjściu z inwestycji będzie zmuszony do znalezienia potencjalnego nabywcy we własnym zakresie. 

Ponadto w takiej sytuacji istnieje ryzyko, że inwestor w ogóle nie znajdzie osoby zainteresowanej bądź 

cena nabycia Akcji Serii B nie będzie dla niego satysfakcjonująca (np. będzie dużo niższa od ceny 

emisyjnej Akcji Serii B, po której je objął). 

 

Natomiast w przypadku akcji notowanych w Alternatywnym systemie obrotu cena akcji może 

podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te 

zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia 

decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników 

wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest 

niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów 

wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim 

terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym 

systemie obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych 

na rynku regulowanym. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi 

Emitent planuje podpisać umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do 

pełnienia takiej funkcji. 

 

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich 

w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym 

przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich 
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objęcia. Podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych 

Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości 

zakupu tych papierów w wybranym przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie 

cenie.  

 

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym 

systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, 

w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego 

wzrostu lub zrównoważonych. 

 

Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii B do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu 

 

Wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu odbywa się na wniosek 

Emitenta. Wprowadzenie Akcji Serii B będzie miało miejsce po spełnieniu odpowiednich warunków, 

o których mowa w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. W szczególności wprowadzone do 

obrotu w alternatywnym systemie mogą być Akcje Spółki, o ile w szczególności: 

1) sporządzony zostanie właściwy dokument informacyjny, 

2) zbywalność Akcji nie jest ograniczona, 

3) w stosunku do Spółki nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, 

4) w stosunku do Spółki nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne, 

5) wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł  

6) co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co najmniej 

10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczy głosów na walnym 

zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką, 

7) kapitał własny emitenta wynosi co najmniej 500.000 zł, 

8) przedstawi w dokumencie informacyjnym, o którym mowa w pkt 1) sprawozdanie finansowe lub 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, sporządzone i zbadane zgodnie 

z przepisami Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu ASO, 

9) wnioskiem o wprowadzenie zostały objęte akcje stanowiące co najmniej 15% kapitału 

zakładowego Spółki. 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka spełnia warunki określone w pkt. 2)-5)i 7) 

powyżej. Pozostałe warunki określone powyżej Emitent zamierza spełnić po zakończeniu oferty 

publicznej Akcji Serii B, a przed złożeniem wniosku o wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Dlaczemu S.A. planuje zadebiutować na 

rynku NewConnect w 2023/2024 roku.  

 

Zgodnie z §5 Regulaminu Alternatywnego systemu obrotu Organizator Alternatywnego systemu 

obrotu obowiązany jest podjąć uchwałę o wprowadzeniu albo o odmowie wprowadzenia 

instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie w terminie 10 dni roboczych od dnia 



Dokument Ofertowy Dlaczemu S.A. 

 

strona 42 z 91 

 

złożenia przez ich emitenta właściwego wniosku. W przypadku gdy złożony wniosek lub załączone do 

niego dokumenty są niekompletne lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń 

lub dokumentów, bieg terminu do podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, rozpoczyna się od dnia 

uzupełnienia wniosku lub przekazania Organizatorowi Alternatywnego systemu obrotu wymaganych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego systemu obrotu 

w  porozumieniu z emitentem może określić inny termin wprowadzenia danych instrumentów 

finansowych do obrotu. Nie jest możliwe pełne wykluczenie ryzyka z tym związanego, niemniej na 

dzień opublikowania przedmiotowego Dokumentu, w opinii Emitenta, warunki wprowadzenia 

instrumentów finansowych na rynek NewConnect są spełnione. 

 

W przypadku niewprowadzenia Akcji do Alternatywnego systemu obrotu na rynek, akcjonariusz 

Spółki nie będzie mógł zbyć objętych Akcji Serii B Emitenta w obrocie zorganizowanym. Zbycie Akcji 

będzie możliwe wyłącznie w drodze transakcji na rynku niepublicznym, bądź w drodze umów 

cywilnoprawnych. 

 

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu 

 

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §11 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót instrumentami 

finansowymi: 

1) na wniosek emitenta; 

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

3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

 

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić 

termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, 

na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione 

obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt 2) lub 3) 

w akapicie powyżej. 

 

Zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadkach określonych 

przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi 

na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. 

 

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 1 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć instrumenty 

finansowe z obrotu: 

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

spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków; 
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• jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników; 

• jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie; 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta; 

• wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 

odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem 

przekształcenia. 

 

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 2 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty finansowe 

z obrotu: 

1) w przypadkach określonych przepisami prawa; 

• w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji 

z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, 

• w przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia 

o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku 

o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub 

wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania; 

2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 

3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 

4) w przypadku dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomocnieniu się postanowienia 

o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia 

o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta 

dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie 

kosztów postępowania lub postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego 

ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub 

wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania. 

 

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji 

o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator 

Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  

 

Zgodnie z §12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu 

podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić, 

a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego Autoryzowanemu 

Doradcy, za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi 

Alternatywnego Systemu adres e-mail tego podmiotu.  
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W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu emitent 

może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie 

wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu.  

 

Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne 

rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po 

uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych 

informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się 

od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że 

wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub 

zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii Rady Giełdy. Decyzja o wykluczeniu z obrotu 

podlega wykonaniu z upływem 5 dni roboczych po upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne 

rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia - z upływem 5 dni roboczych od dnia jego 

rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu upływu tych terminów obrót 

danymi instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu.  

 

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych samych instrumentów 

finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia 

uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy 

- nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie 

utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych 

instrumentów finansowych danego emitenta.  

 

Postanowień, o których mowa w §12a ust. 1-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie 

stosuje się, w przypadku o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 1) lub pkt 1a) Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu, chyba że wykluczenie z obrotu uzależnione zostało od spełnienia przez emitenta 

dodatkowych warunków. 

 

Postanowień, o których mowa w §12a ust. 2-5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie 

stosuje się w przypadkach, o których mowa w §12 ust. 2 pkt 1)-4) Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu. 

 

Zgodnie z §17b ust. 1, w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi 

konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych 

z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator 

Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 

18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. do współdziałania 

Autoryzowanego Doradcy z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków 

informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz monitorowania 

prawidłowości wypełniania przez emitentów tych obowiązków, a także do bieżącego doradzania 
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emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych 

w alternatywnym systemie. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia 

podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez 

okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia.  

 

Zgodnie z §17b ust. 2, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą 

przed upływem okresu wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na 

podstawie ust. 1, o którym mowa powyżej emitent zobowiązany jest do zawarcia kolejnej umowy 

z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 

poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji 

Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być 

przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym 

Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego 

Systemu, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

 

Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku niezawarcia przez 

emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie 20 dni roboczych 

od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu decyzji w przedmiotowym 

zakresie (§17b ust. 1) albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 

poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może 

zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od 

rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa 

z autoryzowanym doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty 

finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy §12 ust 3. i § 12a stosuje się 

odpowiednio. 

 

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu 

może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez 

emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania 

lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków. W informacji tej Organizator 

Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta 

obowiązki Autoryzowanego Doradcy. 

 

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

w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator 

alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów 

finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu 

wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 
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Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami 

finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, 

Komisja może zażądać od firmy inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu zawieszenia 

obrotu tymi instrumentami finansowymi. 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 3 a -3 b) Ustawy o obrocie, w żądaniu, o którym mowa w art. 78 ust. 

3 Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin 

ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą 

zachodziły przesłanki, o których mowa w ust. 3. Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, o którym 

mowa w ust. 3, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego 

systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy 

obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu 

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

naruszenie interesów inwestorów. 

 

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są 

niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary 

upomnienia lub kary pieniężnej 

 

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub 

przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te określone 

w §15a i §15b lub §17-17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego 

Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

• upomnieć emitenta; 

• nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

 

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary 

pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub 

podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności 

może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie 

i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
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W przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal 

nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, bądź 

nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub 

też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego, o których mowa w akapicie powyżej, Organizator 

Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą 

pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu nie może przekraczać 50.000 zł. 

 

Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie 

od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów niniejszego Regulaminu , decyzji o zawieszeniu 

obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu. 

 

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu 

może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszeniu przez 

emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonania lub 

nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta. 

W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego 

w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy. 
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6. Załączniki 

6.1. Aktualny odpis z KRS Emitenta 
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6.2. Aktualny Statut Emitenta 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Firma Spółki brzmi: Dlaczemu spółka akcyjna. 

2. Spółka może w obrocie używać skrótu: Dlaczemu S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego. 

 

§ 2 

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

 

§ 3 

Siedzibą Spółki jest Warszawa. 

 

§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

§ 5 

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. 

 

§ 6 

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, 

po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. 

 

§ 7 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Dlaczemu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi 

„Założycielami”) są wspólnicy spółki przekształcanej pod firmą Dlaczemu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością: 

1. Anna Nowicka - Bala; 

2. Violetta Midro. 

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

 

§ 8 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, 

słomy i materiałów używanych do wyplatania, 

2) PKD 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych, 

3) PKD 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 
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4) PKD 18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

5) PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

6) PKD 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, 

7) PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

8) PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, 

9) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 

10) PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,  

11) PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i 

oprogramowania, 

12) PKD 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz 

części do niego, 

13) PKD 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, 

14) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 

15) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach, 

16) PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i 

oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

17) PKD 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

18) PKD 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

19) PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  

20) PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

21) PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

22) PKD 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach,

  

23) PKD 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

24) PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 

domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

25) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet, 

26) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami, 

27) PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski,  gdzie indziej niesklasyfikowany, 

28) PKD 49 .41.Z - Transport drogowy towarów, 

29) PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 

30) PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,  

31) PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie, 

32) PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 
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33) PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering), 

34) PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 

35) PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów, 

36) PKD 58 - Działalność wydawnicza, 

37) PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, 

38) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, 

39) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

40) PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

41) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność  usługowa  w  zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych, 

42) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność, 

43) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, 

44) PKD 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych, 

45) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

46) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie  nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

47) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 

48) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych, 

49) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

50) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania, 

51) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne, 

52) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych, 

53) PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych, 

54) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, 

55) PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 

telewizji, 

56) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych, 

57) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet), 

58) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach, 

59) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, 

60) PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna, 

61) PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami, 

62) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
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63) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

64) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem 

prac chronionych prawem autorskim, 

65) PKD 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników, 

66) PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 

67) PKD 79.11.A - Działalność agentów turystycznych, 

68) PKD 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych, 

69) PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki, 

70) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 

71) PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 

72) PKD 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center), 

73) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

74) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

75) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

76) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 

77) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

78) PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

79) PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 

§ 9 

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji, licencji lub zezwoleń po ich uzyskaniu. 

 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

§ 10 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 

5.000.000 (pięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 

5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do 

A5000000.  

2. Kapitał zakładowy Spółki do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) został pokryty 

w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Dlaczemu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

3. W zamian za posiadane przez Założycieli udziały w spółce Dlaczemu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością akcje Spółki zostały objęte w następujący sposób i w następujących 

proporcjach: 

1) Anna Nowicka-Bala w zamian za 9.900 (dziewięć tysięcy dziewięćset) udziałów w spółce 

pod firmą Dlaczemu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmie 4.950.000 (cztery 
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miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A0000001 do A4950000; 

2) Violetta Midro w zamian za 100 (sto) udziałów w spółce pod firmą Dlaczemu spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością obejmie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 

A4950001 do A5000000. 

 

§ 11 

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, przy czym każda emisja akcji 

będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu. 

2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie 

akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona. 

3. Akcje mogą być umorzone dobrowolnie, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za zgodą 

akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Akcje mogą być umarzane przymusowo w 

przypadku przeprowadzania procedury łączenia lub podziału akcji, a także w przypadku 

łączenia lub podziału Spółki albo w razie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego 

Spółki – w sytuacji powstania nadwyżek lub niedoborów akcji należnych pojedynczym 

akcjonariuszom. Umorzenie przymusowe następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na 

wniosek Zarządu Spółki. Uchwała wymaga uzasadnienia. Akcje do umorzenia wskazuje Zarząd 

Spółki mając na uwadze przepisy o równym traktowaniu akcjonariuszy. Do umorzenia mogą być 

typowane wyłącznie akcje stanowiące nadwyżki lub niedobory (w tym scaleniowe lub 

podziałowe). Za umarzane akcje wypłacane jest wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego 

Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, chyba że wartość rynkowa 

akcji notowanych w obrocie publicznym jest wyższa – wtedy wypłaca się wartość rynkową. 

4. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać świadectwa użytkowe. 

 

§ 12 

Akcje są zbywalne i mogą być zastawiane. Zastawnikowi i użytkownikowi nie przysługuje prawo 

głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

 

§ 13 

Organami Spółki są: 

1. Zarząd, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Walne Zgromadzenie. 
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1. ZARZĄD 

 

§ 14 

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powołanych przez Radę 

Nadzorczą Spółki, poza pierwszym Zarządem Spółki, który powołany został w procesie 

przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. 

2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 (pięć) lat, a członkowie Zarządu są powoływani na 

okres wspólnej kadencji. 

3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, 

śmierci albo rezygnacji. 

 

§ 15 

1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego, do reprezentacji Spółki i składania 

oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. W 

przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentacji i składania oświadczeń w 

imieniu Spółki wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie lub członka Zarządu 

łącznie z prokurentem. 

2. Bez zgody Rady Nadzorczej Spółki członek Zarządu nie może zajmować się interesami 

konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej 

albo spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej 

konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w 

konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 

2% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. 

 

§ 16 

Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą 

Walnego Zgromadzenia. 

 

2. RADA NADZORCZA 

 

§ 17 

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, 

powoływanych i odwoływanych na zasadach określonych poniżej. Członkowie Rady Nadzorczej 

wykonują swoje obowiązki osobiście. 

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. 

3. Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki powołana została w procesie przekształcenia Spółki ze 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Założycieli. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja 

członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. 

5. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą 

otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
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6. Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie zwrot poniesionych przez nich kosztów 

związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w szczególności zwrot kosztów 

delegacji i noclegów związanych z posiedzeniami Rady Nadzorczej Spółki. 

7. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności. 

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku 

równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

9. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej 

oraz kieruje jej pracami. 

10. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniom 

przewodniczy wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej, a w razie braku takiego, członek 

Rady Nadzorczej najstarszy wiekiem. 

11. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na żądanie 

Zarządu Spółki lub na żądanie członka Rady Nadzorczej. 

12. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany 

porządek obrad powinno zostać wysłane listem poleconym lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. 

Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na 

posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej 

sprawie sprzeciwu. 

13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej 

członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą 

podpisy na liście obecności. 

14. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy: 

a) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w 

zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków 

Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu 

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; 

b) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki; 

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

d) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 

e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, 

f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub 

wszystkich członków Zarządu, 

g) delegowanie członków, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego 

wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z 

innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 

h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub 

udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, w tym wyrażanie zgody na 

wydzierżawienie lub inne obciążenie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, w tym na 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

i) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej. 
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3. WALNE ZGROMADZENIE 

 

§ 18 

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§ 19 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 

(sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać 

zwołane przez Radę Nadzorczą. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. 

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. 

4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) 

kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak 

również umieszczenia określonych spraw  

w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 20 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie lub 

Wrocławiu. 

 

§ 21 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika. 

 

§ 22 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez 

niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu 

albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb 

prowadzenia obrad. 

 

§ 23 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek 

handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu, wymagają następujące 

sprawy: 

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
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b) rozporządzenie zyskiem, a w szczególności jego podział lub wyłączenie czystego zysku w 

całości lub w części od podziału między akcjonariuszy, 

c) wybór sposobu pokrycia straty, 

d) zmiana Statutu Spółki, 

e) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

f) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawianych przez Zarząd, 

g) tworzenie funduszów celowych, 

h) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 

Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, 

i) wyrażanie zgody na zbycie, wydzierżawienie lub inne obciążenie przedsiębiorstwa albo 

jego zorganizowanej części, w tym na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.  

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa istotna zmiana przedmiotu działalności 

Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 

2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 

zakładowego. 

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

 

§ 24 

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Kapitały własne Spółki stanowią: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) kapitały rezerwowe. 

3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe. 

 

§ 25 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki 

kończy się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku 

(2022-12-31). 

 

§ 26 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do 

wypłaty akcjonariuszom. 

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do 

liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości 

dokonanych wpłat na akcje. 

3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet 

przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki 

wystarczające na wypłatę i spełnione zostaną warunki wynikające z przepisów Kodeksu spółek 

handlowych. 

4. Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy  
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z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr 

akcjonariuszy, to jest bezpośrednio na rachunki bankowe wskazane przez akcjonariuszy. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 27 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.  

 

§ 28 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu spółek handlowych. 
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6.3. Informacja o zmianie ujednoliconego aktualnego tekstu Statutu Emitenta 

 

W dniu 8 września 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę 

nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 8 września 2022 roku (Repertorium 

A nr 5592/2022) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej w drodze emisji akcji 

zwykłych na okaziciela serii B w drodze subskrypcji otwartej z pozbawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii B w całości oraz związanej z tym zmiany statutu 

Spółki Akcyjnej.  

 

Zgodnie z treścią ww. uchwały, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki: 

 

a) zmienia się dotychczasową treść §10 ust. 1 Statutu Spółki nadając §10 ust. 1 Statutu Spółki nowe 

następujące brzmienie: 

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 500.000,10 zł (pięćset tysięcy złotych i dziesięć groszy) 

i nie więcej niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 5.000.001 (pięć 

milionów jeden) i nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, w tym: 

1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do 

A5000000; 

2) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) zwykłych na okaziciela serii B o 

numerach od B1 do nie więcej niż B4.000.000.” 

 

--- 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego powyższe zmiany Statutu nie zostały 

wpisane do KRS. 
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6.4. Formularz zapisu na Akcje Serii B 

 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII B DLACZEMU S.A.  

 

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Serii B DLACZEMU S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), 

oferowane w drodze Oferty Publicznej na warunkach określonych w Dokumencie Ofertowym 

opublikowanym 5 października 2022 roku na stronie internetowej Emitenta pod adresem 

www.dlaczemu.pl/relacje-inwestorskie/ („Dokument”) oraz w niniejszym Formularzu zapisu. Akcje 

Serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. Terminy pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane w niniejszym 

Formularzu mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym. 

 

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcje Serii B w liczbie nie większej 

niż wskazana w niniejszym Zapisie, którą określi Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie. 

 

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcje Serii B w liczbie nie większej 

niż wskazana w niniejszym Zapisie, którą określi Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie. 

 

1. Inwestor: 

a) Imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej) („Inwestor”):  

b) Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):  

ulica:  

 

nr domu i lokalu :   

kod: 

miejscowos c :   

 

c) Adres do korespondencji:  jak wyz ej  inny:  

d)  Rodzaj, seria i numer oraz data waz nos ci dowodu toz samos ci:  

e) PESEL/data urodzenia dla obywatela pan stwa innego niz  Rzeczpospolita Polska:  

 

f) KRS:  

 

 REGON   
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NIP 

g)  Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

h) Kontakt (adres mailowy oraz telefon kontaktowy):  

2. Osoba fizyczna działająca w imieniu Inwestora: 

 

a) Imię i nazwisko:   

 

b) Miejsce zamieszkania:  

ulica:  

 

nr domu i mieszkania :  

 kod:  

 

 miejscowos c :  

 

c) Adres do korespondencji:  jak wyz ej  inny:  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu toz samos ci   

nr PESEL  

 

e) Dane kontaktowe: numer telefonu:  

adres mailowy :  

 

3. Cena emisyjna: 1,00 zł  

4. Liczba Akcji Serii B objętych zapisem:  

 

słownie:  

  

5. Kwota wpłaty na akcje  zł  gr 

6. Forma wpłaty: przelew na rachunek Spo łki   41 1090 1014 0000 0001 5136 4203 prowadzony przez 

Santander Bank Polska S.A.  

7. Rachunek, na kto ry ma zostac  dokonany zwrot s rodko w:. 
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prowadzony przez  

 

 

Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii B jest tylko i wyłącznie Spółka: 

DLACZEMU S.A. 

ul. Lekka 3 lok. U4 

01-910 Warszawa  

 

 

    
  

Data i podpis składającego Zapis                                                               Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego 

 

 

 

Oświadczenie Inwestora składającego zapis: 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Dokumentu Ofertowego i akceptuję brzmienie Statutu oraz 

warunki oferty publicznej Akcji Serii B. Oświadczam, że zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby 

Akcji Serii B w publicznej ofercie niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami 

opisanymi w Dokumencie Ofertowym. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą swoich danych osobowych 

w zakresie informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Serii B Dlaczemu S.A., 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii B oraz, że upoważniam te podmioty do 

otrzymania tych informacji. 

 

 

  
   
 

Data i podpis składającego Zapis                                                             Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego 

 

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu 

zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje 

bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia 

formularza zapisu ponosi Inwestor. 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Uwaga: udzielenie poniższego upoważnienia jest nieobowiązkowe. Brak udzielenia poniższego upoważnienia nie 

wpływa na ważność zapisu na Akcje Serii B. Konsekwencją braku upoważnienia może być konieczność samodzielnego 

zwrócenia się przez Inwestora do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy z wnioskiem o dokonanie stosownego 

wpisu w rejestrze akcjonariuszy związanego z przydzieleniem Inwestorowi Akcji Serii B. 

 

UPOWAŻNIENIE I ZGODA NA DOKONANIE WPISU W REJESTRZE AKCJONARIUSZY* 

 proszę o zwrócenie się w moim imieniu do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy tj. Domu Maklerskiego 

BDM S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej o dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy, wszystkich przydzielonych mi 
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Akcji Serii B Dlaczemu S.A. po dokonaniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

podwyższenia kapitału zakładowego spółki Dlaczemu S.A. dotyczącego emisji Akcji Serii B 

 

 

. 
 

 

(data i podpis subskrybenta) 

 

 

*) w przypadku zgody zaznaczyć „x”  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Uwaga: uzupełnienie poniższej dyspozycji  jest nieobowiązkowe. Brak jej uzupełnienia nie wpływa na ważność zapisu 

na Akcje Serii B, jednakże informacje te są niezbędne do wprowadzenia Akcji B do obrotu w Alternatywnym Systemie 

Obrotu (rynek NewConnect). 

 

Dyspozycja Deponowania Akcji Serii B Dlaczemu S.A.* 

 

Ja niżej podpisany/podpisana proszę o zdeponowanie Akcji Serii B Dlaczemu S.A. na rachunku papierów wartościowych 

nr:  

 

 

prowadzonym przez: (pełna nazwa domu maklerskiego):  

  

 

Oświadczam, że jestem posiadaczem wskazanego powyżej rachunku papierów wartościowych i wyrażam zgodę na 

zdeponowanie wszystkich Akcji Serii B Dlaczemu S.A. na tym rachunku papierów wartościowych. Jestem świadomy, 

że w przypadku braku wskazania rachunku papierów wartościowych, na którym mają zostać zapisane Akcje Serii 

B Emitenta, zostaną one zapisane w rejestrze sponsora emisji. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Dlaczemu S.A. o wszelkich zmianach dotyczących numeru wyżej 

wymienionego rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek oraz stwierdzam 

nieodwołalność niniejszej Dyspozycji. 

 
 
   
 
 

 
Data i podpis składającego Dyspozycję                                          Data, pieczęć, podpis przyjmującego Dyspozycję 
 

 

*) właściwe zaznaczyć „x”  

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że Administratorem Państwa danych 

osobowych jest Dlaczemu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Lekka 3 LOK. U4, 01-910 Warszawa 

(„Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem email: kontakt@dlaczemu.pl lub 

na wyżej wskazany adres siedziby. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie 

niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej z przeprowadzaną ofertą Akcji (na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego 

z obowiązujących Administratora przepisów prawa, w tym w szczególności związanego 

z przeprowadzeniem oferty Akcji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu dokonania wpisu objęcia Akcji 

w rejestrze akcjonariuszy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych; 4) prawo do przenoszenia danych; 5) prawo do wycofania udzielonej zgody w 

dowolnym momencie; wycofanie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 7) prawo do wniesienia sprzeciwu, 8) prawo do 

przenoszenia danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami 

prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: 1) podmiotom świadczącym usługi doradcze, 2) 

podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy, 3) Komisji Nadzoru Finansowego, 4) Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., 5) sądom powszechnym, 6) bankom a także dane mogą być udostępniane 

np. podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane 

osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator nie będzie 

przekazywał Państwa danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. Administrator danych nie będzie wykorzystywał Państwa danych osobowych do 

profilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji. Podanie danych 

osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja zapisu będzie 

niemożliwa. 

  

mailto:kontakt@dlaczemu.pl


Dokument Ofertowy Dlaczemu S.A. 

 

strona 70 z 91 

 

 

7. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 

grudnia 2021 roku 
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Zamieszczone powyżej sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało sporządzone przez poprzednika 

prawnego Emitenta, tj. spółkę Dlaczemu sp. z o.o. (do rejestracji przekształcenia spółki Dlaczemu sp. 

z o.o. w spółkę akcyjną Dlaczemu S.A. doszło w dniu 12 sierpnia 2022 roku).  
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8. Sprawozdanie zarządu z działalności Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 

dnia 31 grudnia 2021 roku 
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Zamieszczone powyżej sprawozdanie Zarządu z działalności spółki zostało sporządzone przez 

poprzednika prawnego Emitenta, tj. spółkę Dlaczemu sp. z o.o. (do rejestracji przekształcenia spółki 

Dlaczemu sp. z o.o. w spółkę akcyjną Dlaczemu S.A. doszło w dniu 12 sierpnia 2022 roku).  
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9. Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Lp. Termin / skrót Definicja / objaśnienie 

1.  Akcje Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta 

2.  Akcje Serii B, Akcje 

Oferowane 

nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela Serii B 

Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda 

będących przedmiotem oferty publicznej 

3.  Cena emisyjna Cena po jakiej nastąpi objęcie Akcji Serii B w ofercie publicznej. 

Cena emisyjna wynosi 1,00 zł 

4.  Alternatywny system 

obrotu lub ASO 

Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

5.  Emitent lub Spółka Dlaczemu S.A. z siedzibą w Warszawie 

6.  Euro Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

7.  Giełda lub GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie 

8.  Inwestor, Subskrybent Osoba składająca Zapis na Akcje Serii B 

9.  Krajowy Depozyt 

lub KDPW 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 

Warszawie 

10.  k.k. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 

553 z późn. zm.) 

11.  k.s.h. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) 

12.  Komisja lub KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

13.  Dokument Ofertowy, 

Dokument 

Niniejszy dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia 

oferty publicznej Akcji Serii B 

14.  NewConnect Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

15.  Obrót na NewConnect  Obrót na NewConnect to jest w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A.  

16.  Oferta, oferta publiczna Oferta objęcia Akcji Serii B na zasadach określonych w Dokumencie 

17.  Organizator 

Alternatywnego Systemu 

Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie 

18.  Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

19.  Regulamin 

Alternatywnego Systemu 

Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą nr 

147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.  



Dokument Ofertowy Dlaczemu S.A. 

 

strona 91 z 91 

 

20.  Rozporządzenie 

Prospektowe 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 

w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z 

ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich 

do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE (Dz.Urz.UE.L 2017 Nr 168, str. 12) 

21.  Rozporządzenie w 

sprawie koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 

roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 

22.  Statut Statut Emitenta 

23.  Ustawa o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem 

kapitałowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1417 - tekst jednolity 

ze zmianami) 

24.  Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 – tekst jednolity 

ze zmianami) 

25.  Ustawa o ochronie 

konkurencji  

i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 – tekst jednolity 

ze zmianami) 

26.  Ustawa o ofercie 

publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 

623 - tekst jednolity ze zmianami) 

27.  Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 – tekst jednolity ze zmianami 

28.  Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 - tekst jednolity ze zmianami) 

29.  Ustawa o podatku od 

czynności 

cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1519 – tekst jednolity) 

30.  Ustawa o podatku od 

spadków i darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 644 - tekst jednolity ze zmianami) 

31.  Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 poz. 330) 

32.  Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 900 – tekst jednolity ze zmianami) 

33.  Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Emitenta 

34.  Zapis Zapis złożony przez Inwestora na Akcje Serii B 

35.  Zarząd Zarząd Emitenta 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanjtgu3tk
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