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Wstęp 

1. Tytuł dokumentu 

Niniejszy dokument jest Dokumentem Informacyjnym spółki akcyjnej Grodno S.A. we Michałów Grabina, przygotowanym 
zgodnie z wymogami Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

2. Emitent 

Firma Emitenta:    Grodno S.A. 
Forma prawna:    Spółka akcyjna 
Kraj siedziby:    Polska 
Siedziba i adres:    Michałów Grabina, ul. Kwiatowa 14 
Telefon:     +48 22 772 45 15 
Faks:     +48 22 772 46 46 
Adres poczty elektronicznej:  letters@grodno.pl 
Adres strony internetowej:  www.grodno.pl 
Numer KRS:   0000341683 
Numer REGON:    012144675 
Numer NIP:    5361097644 

3. Autoryzowany Doradca 

Autoryzowanym Doradcą Emitenta jest PROFESCAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-069), ul. Ofiar Oświęcimskich 
15. W imieniu PROFESCAPITAL Sp. z o.o. działa Prezes Zarządu – Paweł Puterko oraz Wiceprezes Zarządu – Szczepan 
Czyczerski.  

4. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartośd nominalna i oznaczenie instrumentów 
finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie 

Do obrotu wprowadzone będą: 
 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN 

każda, 
 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 

Walutą emitowanych papierów wartościowych jest złoty polski (PLN). 
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1. Opis czynników ryzyka i zagrożeo 

Uwagi ogólne 

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących instrumentów finansowych objętych niniejszym 
dokumentem, potencjalni Inwestorzy powinni dokładnie przeanalizowad czynniki ryzyka przedstawione poniżej i inne 
informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. Każde z omówionych poniżej ryzyk może mied istotnie 
negatywny wpływ na działalnośd, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta. 

Opisane poniżej czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Emitenta, mogą nie byd jedynymi, które 
dotyczą Emitenta i prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą powstad ryzyka trudne do przewidzenia w 
chwili obecnej, na przykład o charakterze losowym i niezależne od Emitenta, które powinny zostad wzięte pod uwagę przez 
Inwestorów. Należy podkreślid, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mied 
istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalnośd, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej 
działalności, a przez to na kształtowanie się rynkowego kursu akcji Emitenta. W efekcie powyższych zdarzeo Inwestorzy 
mogą nie osiągnąd założonej stopy zwrotu z inwestycji i stracid częśd lub całośd zainwestowanych środków finansowych.  

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieostwem ich zaistnienia ani 
oceną ich ważności. 

1.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego otoczeniem 

1.1.1. Ryzyko utraty kluczowych pracowników  

Spółka w swojej działalności wykorzystuje kompetencje, specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie swoich 
pracowników. Utrata kluczowych pracowników, w tym przede wszystkim kadry menedżerskiej oraz pracowników działu 
handlowego, mogłaby w istotny negatywny sposób wpłynąd na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę w przyszłości. 

1.1.2. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce 

Większośd przychodów Spółki jest związana z działalnością na rynku krajowym i z tego też względu Spółka jest uzależniona 
pośrednio od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski, między innymi takich jak poziom 
bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego, czy poziom inflacji. Perturbacje na międzynarodowych rynkach finansowych 
wpłynęły na sytuację gospodarczą w Polsce. Odnotowano spadek tempa krajowego wzrostu gospodarczego, wzrost stopy 
bezrobocia oraz deprecjację kursu PLN wobec walut obcych. Opisane powyżej tendencje makroekonomiczne wpłynęły i 
mogą w wpływad na sytuację finansową Spółki. Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych 
czynników, w szczególności pogorszenie stanu polskiej gospodarki, kryzys walutowy lub kryzys finansów publicznych, mogą 
mied negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Spółki. 

1.1.3. Ryzyko zmian regulacji prawnych 

Pewne zagrożenie mogą stanowid zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójnośd, brak jednolitej 
interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Ewentualne zmiany, w szczególności przepisów dotyczących działalności przemysłowej, ochrony środowiska, 
prawa pracy i ubezpieczeo społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady 
funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzad w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla 
działalności Spółki. Prawo polskie obecnie znajduje się wciąż w okresie dostosowawczym, związanym z przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej. Zmiany przepisów prawa z tym związane mogą mied wpływ na otoczenie prawne działalności 
gospodarczej, w tym także Spółki. Wejście w życie nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązad się z problemami 
interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy 
administracji publicznej, itp. Powyższe okoliczności mogą mied negatywny wpływ na działalnośd, sytuację finansową lub 
wyniki Spółki.  

1.1.4. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego 

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w 
sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają 
częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż 
niejednolite. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest 
harmonizacja przepisów prawa podatkowego w paostwach należących do UE. Spółka nie może wykluczyd zmian w 
przepisach podatkowych mogących mied niekorzystny wpływ na działalnośd Spółki. 

1.1.5. Ryzyko kursowe 

Częśd przychodów spółka generuje w asortymencie kabli i przewodów, których cena podlega wahaniom zgodnie z 
wahaniami cen miedzi. Ewentualny wzrost/spadek kursu EUR, USD może mied negatywny/pozytywny wpływ na wyniki 
finansowe osiągane przez Spółkę w przyszłości. Ze względu obecną skalę działalności Spółka nie zabezpiecza się przed 



Grodno S.A. – Dokument informacyjny 

 
Strona 6 

 

 

ryzykiem kursowym, a jedynie w celu uniknięcia niekorzystnego wpływu kursów walutowych na osiągane wyniki, Spółka 
prowadzi stały monitoring transakcji narażonych na ryzyko kursowe. 

1.1.6. Ryzyko powiązao rodzinnych pomiędzy członkami organu nadzorującego i zarządzającego 

Pomiędzy członkami organu zarządzającego oraz nadzorującego Emitenta zachodzą powiązania rodzinne polegające na tym, 
że przewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Mirosława Jurczak-Serwioska jest matką Panów Andrzeja Jurczaka i Jarosława 
Jurczaka, pełniących funkcje zarządcze. Ponadto: 
 Pani Monika Jurczak pełniąca funkcję Członka Zarządu jest żoną Pana Andrzeja Jurczaka pełniącego funkcje Prezesa 

Zarządu. 
 Pani Alicja Jurczak – członek Rady Nadzorczej, jest żoną Pana Jarosława Jurczaka pełniącego funkcje Prezesa Zarządu. 
 Pan Włodzimierz Jurczak – członek Rady Nadzorczej, jest kuzynem dla Panów Andrzeja Jurczaka i Jarosława Jurczaka 

pełniących funkcje zarządcze.  

Powiązania rodzinne pomiędzy członkami władz Emitenta mogą rodzid wątpliwośd co do bezstronności i niezależności 
wykonywanych przez takich członków Rady Nadzorczej funkcji.   

1.1.7. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu  

10.000.000 akcji serii B, uprawniających do 89,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta  należy do 
Panów Andrzeja Jurczaka i Jarosława Jurczaka, którzy mają znaczący wpływ na podejmowane przez Walne Zgromadzenie 
uchwały. Pan Andrzej Jurczak oraz Jarosław Jurczak mogą zapobiec, lub podjąd istotne uchwały, dla których przepisy k.s.h. 
wymagają kwalifikowanej większości głosów, takich jak uchwała w sprawie zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia 
kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, emisji obligacji zamiennych, emisji obligacji 
z prawem pierwszeostwa, rozwiązania Spółki, a także uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, czy 
wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.  

1.2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami Emitenta  

1.2.1. Ryzyko związane z przyszłym kursem oraz  płynnością papierów wartościowych objętych niniejszym 
Dokumentem Informacyjnym 

Kurs i płynnośd papierów wartościowych notowanych na NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceo kupna i 
sprzedaży składanych przez inwestorów. Na zachowania inwestorów mają wpływ różne czynniki, także takie, które nie są 
związane bezpośrednio z sytuacją finansową Emitenta, takie jak sytuacja na giełdach i rynkach europejskich i światowych, 
sytuacja makroekonomiczna Polski, czy też aktualna sytuacja polityczna. Emitent nie może zapewnid, iż osoba nabywająca 
Prawa do akcji  serii B, akcji serii B będzie mogła je zbyd w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 

1.2.2. Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect 

Inwestor inwestujący w akcje Spółki musi byd świadom faktu, że inwestycja ta jest bardziej ryzykowna niż inwestycja w akcje 
spółek notowanych na rynku podstawowym GPW. Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmiennośd cen akcji 
w powiązaniu z niską płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku NewConnect musi byd rozważane w perspektywie 
średnio i długoterminowej inwestycji. 

1.2.3. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu papierów wartościowych Emitenta 

Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesid obrót instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące: 
 na wniosek emitenta, 
 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu, 
 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami 
finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach 
notowanych na rynku NewConnect, Organizator ASO może: 
 upomnied emitenta, a informację i upomnieniu opublikowad na swojej stronie internetowej,  
 zawiesid obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnych systemie, 
 wykluczyd instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnych systemie. 

Obowiązki, o których mowa powyżej to w szczególności obowiązki informacyjne.  

Do terminu zawieszenia, o którym mowa w cytowanym powyżej § 16 ust. 1 pkt. 2), nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 
1., tzn. czas zawieszenia może przekraczad trzy miesiące.  
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Jeżeli informacje przekazane przez emitenta mogą mied istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych w 
alternatywnym systemie, ich przekazanie może stanowid podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora 
Alternatywnego Systemu obrotu tymi instrumentami w alternatywnym systemie.  

Nie ma podstaw do przypuszczeo, że taka sytuacja może zdarzyd się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to 
dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 

Giełda na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego jest obowiązana:  
 wstrzymad wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymad 

rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni, w przypadku, gdy wymaga 
tego bezpieczeostwo obrotu lub zagrożony jest interes inwestorów (art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie),  

 zawiesid obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc, w przypadku gdy obrót określonymi 
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwośd zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeostwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym 
systemie obrotu lub naruszenia interesów inwestorów (art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie),  

 wykluczyd z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób 
istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeostwu obrotu dokonywanego w 
tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów (art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie). 

1.2.4. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyd instrumenty finansowe z 
obrotu:  
 na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta  

dodatkowych warunków,  
 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu,  
 wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z 

powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,  
 wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.  

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w 
alternatywnym systemie:  
 w przypadkach określonych przepisami prawa,  
 jeżeli zbywalnośd tych instrumentów stała się ograniczona,  
 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  
 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej 

likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku 
środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.  

§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu 
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin zawieszenia może w 
takim przypadku przekroczyd trzy miesiące. 

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeo, że taka sytuacja może zdarzyd się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a 
ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 

1.2.5. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na Emitenta kar 
administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających 
z przepisów prawa 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyd kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków 
wynikających  z  przepisów  prawa,  a  w  szczególności  obowiązków  wynikających  z  Ustawy  o  ofercie  publicznej, Ustawy  
o  obrocie  instrumentami  finansowymi.  Wspomniane  sankcje  wynikają  z  art.  96  i  97  Ustawy  o  ofercie publicznej oraz 
z art. 169 – 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Maksymalna wysokośd kary pieniężnej, jaka zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi mogłaby zostad 
nałożona na Emitenta, wynosi 1.000.000 PLN. 

Zarząd Emitenta oświadcza, że nieznane są mu fakty, zdarzenia oraz okoliczności, które mogłyby skutkowad nałożeniem na 
Emitenta sankcji administracyjnych, o których mowa powyżej. 

1.2.6. Ryzyko związane z niepowodzeniem emisji Akcji serii B 

Emisja Akcji serii B nie dojdzie do skutku jeżeli sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii B. 
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W powyższych przypadku może to spowodowad zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę potencjalnych 
korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez żadnych odsetek  
i odszkodowao. 

1.2.7. Ryzyko związane z obrotem Prawami do akcji serii B 

Obrót Prawami do akcji serii B (dalej ,,PDA”) zakooczy  się po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 
emisji Akcji serii B przez sąd rejestrowy.  

W przypadku, gdy sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału, właściciel PDA 
otrzyma zwrot kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej i liczby posiadanych PDA. 

W przypadku nabycia PDA na rynku NewConnect po cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji serii B, inwestorzy poniosą straty 
na inwestycji. 
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2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym  

2.1. Emitent 

Firma Emitenta:    Grodno S.A. 
Forma prawna:    Spółka akcyjna 
Kraj siedziby:    Polska 
Siedziba i adres:    Michałów Grabina, ul. Kwiatowa 14 
Telefon:     +48 22 772 45 15 
Faks:     +48 22 772 46 46 
Adres poczty elektronicznej:  letters@grodno.pl 
Adres strony internetowej:  www.grodno.pl 

Emitent ponosi odpowiedzialnośd za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. 

W imieniu Emitenta działają następujące osoby fizyczne: 

 Andrzej Jurczak     –  Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

 Jarosław Jurczak   –  Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy 

 Monika Jurczak     –  Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 

 

Oświadczenie Emitenta 

 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnid ten stan, informacje 
zawarte w niniejszym Dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie 
pominięto niczego, co mogłoby wpływad na ich znaczenie. 
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2.2. Autoryzowany Doradca 

Firma:                                      PROFESCAPITAL Sp. z o.o. 
Forma prawna:    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Kraj siedziby:   Polska 
Siedziba i adres:   ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 50-069 Wrocław 
Telefon:    +48 71 782 11 60 
Fax:    +48 71 782 11 62 
Adres poczty elektronicznej:       biuro@profescapital.pl 
Adres strony internetowej:         www.profescapital.pl 
 

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działają następujące osoby fizyczne: 

 Paweł Puterko  –  Prezes Zarządu 

 Szczepan Czyczerski  –  Wiceprezes Zarządu 

 

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

 

Oświadczamy, że niniejszy dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 
do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 (z poźn. zm.). Według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z 
dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w tym dokumencie informacyjnym są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. W dokumencie informacyjnym nie pominięto żadnych faktów, które 
mogłyby wpływad na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on 
rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami. 
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3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego 
systemu obrotu 

3.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartośd instrumentów finansowych 

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do alternatywnego 
systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 
następujących instrumentów finansowych Emitenta: 
 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN 

każda, 
 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 

Walutą emitowanych papierów wartościowych jest złoty polski (PLN). 

Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartośd nominalna Akcji serii B wynosi 230.000 PLN (dwieście 
trzydzieści tysięcy). 

Akcje serii B nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 – 353 KSH. 

W trosce o zabezpieczenie równego dostępu do informacji inwestorom zainteresowanym nabywaniem instrumentów 
finansowych Emitenta na rynku NewConnect, Emitent informuje, że w okresie styczeo - luty 2011 roku została 
przeprowadzona oferta prywatna. 

Przedmiotem tej niepublicznej oferty akcji było 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 
spółki Grodno S.A. o łącznej wartości nominalnej 230.000 PLN (dwieście trzydzieści tysięcy), co stanowiło 18,07% wszystkich 
akcji Spółki. W wyniku przeprowadzonej oferty wszystkie akcje serii B będące przedmiotem oferty prywatnej zostały objęte, 
przez łącznie 53 inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Cena emisyjna w ofercie prywatnej została ustalona na 
poziomie 3,30 PLN za jedną akcje. W związku z realizacją oferty prywatnej akcjonariat Emitenta składa się obecnie z 55 
podmiotów fizycznych i instytucjonalnych.  

Całkowite koszty związane z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji serii B, które 
poniósł Emitent wyniosły 355.650 PLN. Koszty Autoryzowanego Doradcy stanowiły 97,2% łącznych  kosztów. Koszty  
Autoryzowanego Doradcy obejmowały sporządzenie Dokumentu informacyjnego i przeprowadzenie procedury 
wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect.   

3.2. Przywileje, ograniczenia, świadczenia dodatkowe oraz zabezpieczenia związane z 
instrumentami finansowymi 

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

Akcje Emitenta, które będą wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu nie są akcjami uprzywilejowanymi w 
rozumieniu art. 351 do art. 353 KSH. 

Z przedmiotowymi instrumentami finansowymi nie są związane żadne uprzywilejowania oraz nie są one przedmiotem 
żadnych zabezpieczeo lub świadczeo dodatkowych. 

3.2.2. Ograniczenia wynikające z treści Statutu Spółki 

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeo w obrocie akcjami Emitenta, prawami poboru lub prawami 
do akcji poza ograniczeniami przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa. 

3.2.3. Umowne ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta  

Umowne ograniczenia zbywania Akcji serii A wynikają z umów zawartych 21.02.2011 o których mowa w punkcie 4.26 
Dokumentu informacyjnego. Nie ma żadnych umownych ograniczeo w zbywaniu Akcje serii B. 

3.2.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej 
oraz Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub 
pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub 
wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą nabywad lub zbywad na 
rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywad na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, 
powodujących lub mogących powodowad rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu 
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zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Osoby, o których mowa w 
zdaniu poprzednim, nie mogą w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmowad 
czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby 
trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 
powiązanych albo podejmowad czynności powodujących lub mogących powodowad rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej (art. 159 ust. 1a Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi). Okresem zamkniętym jest: 

a. okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów 
finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do 
przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

b. w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy koocem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był 
krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na 
podstawie których został sporządzony raport, 

c. w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy dniem zakooczenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych 
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

d. w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy dniem zakooczenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do 
danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. 

Przepisów ust. 1 i 1a art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie stosuje się do czynności 
dokonywanych: 

a. przez podmiot prowadzący działalnośd maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w 
sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo 

b. w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 
emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed 
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

c. w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, 
zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

d. w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami 
ustawy o ofercie publicznej, albo 

e. w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 
f. w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, 

pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego 
okresu zamkniętego. 

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby wchodzące w skład organów zarządzających 
lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje 
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta 
oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia 
działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te 
osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej każdy: 

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

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

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

jest zobowiązany zawiadomid o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni roboczych od dnia, w 
którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej 
dowiedzied. 
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Zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązek zawiadomienia spoczywa również na podmiocie, który 
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: (i) zajściem innego niż czynnośd prawna 
zdarzenia prawnego, (ii) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo 
lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, (iii) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi 
stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono 
zabezpieczenie, ma prawo wykonywad prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa 
głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie (art. 69a ust. 3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej). 

Zawiadomienie powinno zawierad informacje o: (i) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy 
zawiadomienie, (ii) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki 
oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, (iii) liczbie aktualnie posiadanych akcji i 
ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej 
liczbie głosów, (iv) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki, a także 
(v) o osobach trzecich, z którymi ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnieo do 
wykonywania prawa głosu (art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej). Jeżeli podmiot zobowiązany do dokonania 
zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierad informacje, o których mowa w pkt. (ii) i 
(iii) odrębnie dla każdego rodzaju akcji (art. 69 ust. 4a Ustawy o Ofercie Publicznej). 

W przypadku gdy zawiadomienie składane jest w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów 
powinno ono dodatkowo zawierad informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w 
okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku zmiany zamiarów lub celu 
należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformowad o tym Komisję 
Nadzoru Finansowego oraz tę spółkę. 

Zawiadomienie dokonywane przez podmiot, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z 
nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już 
wyemitowanych akcji spółki publicznej, powinno dodatkowo zawierad informacje o: (i) liczbie głosów oraz procentowym 
udziale w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji, (ii) dacie lub 
terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, (iii) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Zawiadomienie może byd sporządzone w języku angielskim (art. 69 ust. 4b Ustawy o Ofercie Publicznej). 

Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych 
kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 
publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym 
wiąże się powstanie tych obowiązków. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej przedmiotem obrotu nie mogą byd akcje obciążone zastawem, do chwili 
jego wygaśnięcia z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu 
zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871 oraz Dz.U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538). 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone w powyżej spoczywają również na: 

a. podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z 
nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej, 

b. funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

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

c. podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w 
tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji 
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, 

 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden 
lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o 
Funduszach Inwestycyjnych w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów 
wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywad 
prawo głosu na walnym zgromadzeniu, oraz, 

 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu, 
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d. pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do 
wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych 
dyspozycji co do sposobu głosowania, 

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

f. podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt (e), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie 
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 
przepisach. 

W przypadkach wskazanych w pkt. (e) i (f) obowiązki mogą byd wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną 
przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. (e), domniemywa się w przypadku 
podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez: 

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

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,  

 mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku 
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, oraz 

 jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzad według własnego 
uznania. Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

 po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, 

 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt. (d) powyżej - wlicza 
się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem, oraz, 

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

Zgodnie z postanowieniami Art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie, osoba wymieniona w Art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a tej ustawy 
(osoba, która posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki, posiadaniem w  Spółce  akcji  
lub  udziałów  lub  w  związku  z  dostępem  do  informacji  poufnej  z  racji  zatrudnienia,  wykonywania  zawodu,  a  także  
stosunku  zlecenia  lub  innego  stosunku  prawnego  o  podobnym  charakterze  –  w  szczególności  członek  zarządu,  rady  
nadzorczej,  prokurent  lub  pełnomocnik  Emitenta  lub  wystawca,  jego  pracownicy,  biegli  rewidenci albo inne osoby 
pozostające z Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym  o podobnym charakterze), która 
w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w Art.  159 ust. 1 Ustawy o Obrocie, tj. nabywa 
lub zbywa na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcje Emitenta, prawa  pochodne dotyczące akcji Emitenta oraz inne 
instrumenty finansowe z nimi powiązane albo dokonuje, na rachunek  własny  lub  osoby  trzeciej,  inne  czynności  prawne  
powodujące  lub  mogące  powodowad  rozporządzenie  takimi  instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego 
może nałożyd w drodze decyzji administracyjnej karę  pieniężną do wysokości 200 tys. złotych. Kara taka nie może zostad 
nałożona, jeżeli wyżej wymieniona osoba zleciła  uprawnionemu    podmiotowi,    prowadzącemu    działalnośd    maklerską    
zarządzanie    portfelem    jej    papierów  wartościowych, w sposób który uniemożliwia jej ingerencję w podejmowane na jej 
rachunek decyzje. Wydanie takiej  decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy.  

Na podstawie Art.  175 ust. 1 Ustawy o Obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek 
wynikający z Art.  160 ust. 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyd w drodze decyzji administracyjnej karę 
pieniężną  do wysokości 100.000 złotych. Jeżeli jednak osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu 
działalnośd  maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w 
podejmowane  na  jej  rachunek  decyzje  albo  przy  zachowaniu  należytej  staranności  nie  wiedziała  lub  nie  mogła  się  
dowiedzied  o  dokonaniu  transakcji  kara,  o  której  mowa  powyżej  nie  zostanie  nałożona.  Art.  161  a  ust.  1  Ustawy  o  
Obrocie  wskazuje, iż, zakazy i wymogi o których mowa w art. 156 – 160 Ustawy o Obrocie, w tym wynikające z przepisów  
wydanych  na  podstawie  art.  160  ust.  5,  mają  zastosowanie  do  instrumentów  finansowych  wprowadzonych  do 
alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.   

Zgodnie z postanowieniami art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o 
którym mowa w art. 69 lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, a 
także, kto dopuszcza sie czynu określonego powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, następującej 
po przeprowadzeniu rozprawy nałożyd karę pieniężna do wysokości 1.000.000 PLN. Zgodnie z postanowieniami art. 97 ust. 
2 Ustawy o Ofercie kara ta może zostad nałożona odrębnie za każdy z czynów wyszczególnionych powyżej. Kara może też 
byd nałożona odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 
Ustawy o Ofercie. W decyzji o nałożeniu kary – Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyd termin ponownego 
wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawa nałożenia kary 
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pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu – Komisja Nadzoru Finansowego może powtórnie wydad decyzje o 
nałożeniu kary pieniężnej. 

Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie 
z postanowieniami tego artykułu są to m.in.: osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w 
organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji 
zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. Są 
to w szczególności:  
 członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli 

rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku 
prawnym o podobnym charakterze, lub  

 akcjonariusze spółki publicznej, lub  
 osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w tiret 2, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec 

emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku 
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub  

 maklerzy lub doradcy.  

W myśl art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie, osoby wymienione powyżej nie mogą ujawniad informacji poufnej, udzielad 
rekomendacji lub nakłaniad inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, 
których dotyczyła informacja.  

W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej Ustawa o obrocie, w art. 156 ust. 3, rozszerza zakaz wykorzystywania informacji poufnej, o którym mowa w art. 
156 ust. 1 Ustawy o obrocie także na osoby fizyczne, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu 
lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.  

Zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie, wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek 
własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo 
dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodowad 
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te:  

1. są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są 
przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której 
przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo  

2. nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich 
cena lub wartośd zależy bezpośrednio lub pośrednio  od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt. 2 powyżej. 

Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie 
wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej:  

1. jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych paostw członkowskich, lub będących 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, 

2. jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w pkt. 1 powyżej, 
3. nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w pkt. 1 powyżej.  

Zgodnie z art. 161a ust. 1 Ustawy o obrocie, opisane powyżej obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi mają także zastosowanie do:  
 zachowao zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego paostwa członkowskiego, dotyczących 

instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 
rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

 zachowao zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych 
lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
któregokolwiek z innych paostw członkowskich,  

 instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

3.2.5. Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartośd 1.000.000.000 EUR lub łączny 
obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartośd 50.000.000 EUR . Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod 
uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców 
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należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).  

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji – bezpośredniej lub 
pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców. 
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 
zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1. Jeżeli obrót przedsiębiorcy: 

 nad którym ma nastąpid przejęcie kontroli, 

 którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,  

nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10.000.000 EUR. 

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

 instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 

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

3. Polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że 
nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży. 

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

5. Przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca obejmujący lub nabywający 
akcje lub odpowiednio instytucja finansowa albo przedsiębiorca, który nabył akcje w celu zabezpieczenia wierzytelności. 
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno byd zakooczone nie później niż w terminie 2 miesięcy od 
dnia jego wszczęcia. 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja 
powinna zostad wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się 
od dokonania koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje 
dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązad 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonad koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie 
koncentracji – koncentracja nie została dokonana. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyd na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w 
wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli 
przedsiębiorca ten chodby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyd na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartośd do 50 000 000 EUR, między innymi, jeżeli, chodby nieumyślnie, we 
wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, 
podał nieprawdziwe dane. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyd na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartośd do 10.000 EUR za każdy dzieo zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków 
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyd na osobę pełniącą funkcję kierowniczą 
lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 
pięddziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo 
nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach 
określonych w decyzji, nakazad w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub 
przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostad 
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wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonad podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje 
organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpid 
do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu 
poprzedniego. 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności 
okres, stopieo oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

3.2.6. Rozporządzenie Rady WE nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady w Sprawie Koncentracji. 
Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, tzn. takie, które przekraczają określone 
progi obrotu towarami i usługami. Transakcje podlegające zgłoszeniu do Komisji Europejskiej zwolnione są (z pewnymi 
wyjątkami) spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK. Rozporządzenie swoim zakresem obejmuje 
jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany w strukturze kontroli nad przedsiębiorcą w 
wyniku: połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad 
przedsiębiorcą lub jego częścią (m.in. w drodze nabycia lub objęcia akcji lub innych papierów wartościowych) przez jednego 
lub więcej przedsiębiorców lub przez jedną lub więcej osób kontrolujących już co najmniej jednego przedsiębiorcę albo w 
wyniku utworzenia wspólnego przedsiębiorcy pełniącego w sposób trwały wszelkie funkcje autonomicznego przedsiębiorcy. 
W rozumieniu Rozporządzenia przejęciem kontroli są wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnieo, 
które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie 
decydującego wpływu na określonego przedsiębiorcę. 

Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

 zawarciu odpowiedniej umowy, 

 ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia, lub 

 nabyciu kontrolnego pakietu akcji. 

Zgłoszenie koncentracji Komisji Europejskiej może mied również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają 
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja przedsiębiorstw posiada 
wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji w ostatnim roku obrotowym wynosi 
więcej niż 5 mld EUR, oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskało 
w ostatnim roku obrotowym więcej niż dwie trzecie swoich obrotów przypadających na UE w jednym i tym samym 
paostwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln EUR, 

 w każdym z co najmniej trzech paostw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 

 w każdym z co najmniej trzech paostw członkowskich UE zakwalifikowanych w punkcie powyżej łączny obrót 
wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót 
każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji przekroczył 25 mln EUR oraz 

 łączny obrót przypadający na UE każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 
przekroczył w ostatnim roku obrotowym 100 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji uzyskało w ostatnim roku obrotowym więcej niż dwie trzecie swoich obrotów przypadających na UE w 
jednym i tym samym paostwie członkowskim. 

Przejęcia kontroli dokonują osoby lub przedsiębiorstwa, które: 

 są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, lub 

 nie będąc ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, mają uprawnienia 
wykonywania wypływających z nich praw. 

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Rozporządzenia, koncentracja nie występuje w przypadku, gdy: 

 instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalnośd 
obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi na własny rachunek lub na rachunek innych osób, czasowo 
posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że: 

- nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowao 
konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że 
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- wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub jego 
aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie takie zbycie następuje w 
ciągu jednego roku od daty nabycia (wyjątkowo okres ten może byd przedłużony), 

 kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem paostwa członkowskiego 
dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych 
postępowao, 

 działania określone powyżej przeprowadzane są przez holdingi finansowe (zdefiniowane w odrębnych przepisach 
prawa wspólnotowego), jednakże pod warunkiem, że prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, 
zwłaszcza w kwestiach dotyczących mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w 
których mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio 
lub pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia, przedsiębiorcy są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu 
wydania przez Komisję Europejską zgody na tę koncentrację lub do upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostad 
wydana. Również utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego 
podmiotu gospodarczego, stanowi koncentrację podlegającą zgłoszeniu. Do czasu zakooczenia – poprzez wydanie decyzji – 
badania zgłoszonej koncentracji przez Komisję Europejską zamknięcie zgłoszonej transakcji nie może zostad dokonane. 
Jednakże naruszenia tego przepisu nie stanowi m.in. realizacja zgłoszonej Komisji Europejskiej publicznej oferty kupna lub 
zamiany akcji, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu 
utrzymania pełnej wartości swej inwestycji na podstawie zwolnienia udzielonego przez Komisję Europejską. 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia, Komisja Europejska może nałożyd na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 
10% łącznych przychodów przedsiębiorstwa w poprzednim roku obrotowym, jeżeli przedsiębiorca ten dokonał koncentracji 
bez zgody Komisji Europejskiej lub wbrew decyzji Komisji Europejskiej. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 4 Rozporządzenia, w 
niektórych wypadkach, a w szczególności w przypadku dokonania koncentracji, która została zakazana, Komisja Europejska 
może nakazad odwrócenie skutków koncentracji, np. poprzez podział przedsiębiorcy lub zbycie całości lub części majątku, 
udziałów lub akcji. 

W przypadku dokonania koncentracji bez zgody Komisji Europejskiej może ona: 
 w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji – nakazad przedsiębiorstwom rozwiązanie koncentracji, w 

szczególności poprzez: 

- podział połączonego przedsiębiorstwa, lub 

- zbycie wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów. 
 w przypadku, gdy poprzez podział połączonego przedsiębiorstwa nie jest możliwe przywrócenie stanu, jaki miał miejsce 

przed dokonaniem koncentracji, Komisja Europejska może przedsięwziąd wszelkie inne środki konieczne do 
przywrócenia takiego stanu w jak najwyższym stopniu. 

 nakazad podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iż przedsiębiorstwa dokonają 
rozwiązania koncentracji lub podejmą inne środki dla przywrócenia wcześniejszego stanu – zgodnie z decyzją Komisji 
Europejskiej. 

Ponadto dokonanie koncentracji bez zgody lub wbrew decyzji Komisji Europejskiej może skutkowad nałożeniem przez 
Komisję Europejską na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości do 10% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w poprzednim 
roku obrotowym. 

3.3. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 

3.3.1. Organ lub osoba uprawniona do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych  

Kapitał zakładowy Emitenta może byd podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeostwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji 
do posiadanych akcji (prawo poboru akcji), chyba że z wyraźnych postanowieo umów lub innych porozumieo, których 
Emitent jest stroną wynika coś innego. W chwili obecnej brak jest jakichkolwiek umów bądź postanowieo, które 
ograniczałyby pierwszeostwo objęcia akcji nowych emisji przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Statut Emitenta nie zawiera 
postanowieo dotyczących możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych Akcji.  

Emitent może podwyższad kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 KSH. 

3.3.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji akcji B  

Akcje serii B, wprowadzane do obrotu, zostały utworzone na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników z dnia 21.01.2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Poniżej została przedstawiono 
uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
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Uchwała nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą 
GRODNO spółka akcyjna  

z siedzibą w Michałowie - Grabinie 
z dnia 21 stycznia 2011 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych podejmuje 
uchwałę następującej treści: 

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) do kwoty nie większej niż 1.230.000 
zł (jeden milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 230.000 zł (dwieście trzydzieści 
tysięcy złotych).  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.300.000 (dwóch milionów 
trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda.  

3. Akcje serii B zostaną objęte za wkłady pieniężne. Akcje zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

4. Akcje serii B będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 

5. Akcjom serii B nie będą przyznane szczególne uprawnienia.  

6. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok 
obrotowy kooczący się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) marca 2011 (dwa tysiące jedenastego) roku. 

7. Emisja akcji serii B nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych.  

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla 
realizacji niniejszej uchwały, w tym do:  

a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B,  

b. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii B, 

c. wyboru podmiotu lub podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii B oraz zawarcia umowy lub umów o 
objęciu tych akcji w trybie subskrypcji prywatnej, 

d. określenia terminów zawarcia umów o objęcie akcji serii B, 

e. złożenia, w formie aktu notarialnego, w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 
Kodeksu spółek handlowych, oświadczenia o ostatecznej wysokości podwyższonego kapitału zakładowego 
Spółki, przy czym podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w 
wysokości odpowiadającej liczbie objętych akcji, 

f. zgłoszenia do sadu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz zmian 
Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B, zgodnie 
z treścią art. 431 § 4, art. 441 § 1 i art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

3.3.3. Zgoda na wprowadzenie akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 stycznia 2011 roku podjęło uchwałę nr 6 w sprawie wprowadzenia akcji do 
alternatywnego systemu obrotu. Treśd uchwały brzmi następująco: 

Uchwała nr 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą 
GRODNO spółka akcyjna  

z siedzibą w Michałowie - Grabinie 
z dnia 21 stycznia 2011 roku 

w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu  
 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegad się o wprowadzenie praw do akcji serii B oraz akcji serii 
B do alternatywnego systemu obrotu, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 
siedzibą w Warszawie („Rynek NewConnect”). 
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2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych 
niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, 
składania wszelkich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dokonywania 
odpowiednich uzgodnieo i zawierania odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., 
zwłaszcza umowy o dematerializację akcji serii B, umowy o rejestrację praw do akcji serii B oraz akcji serii B w 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz do składania wszelkich wniosków, dokumentów lub 
zawiadomieo w celu wprowadzenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu, 
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. 

3.4. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie  

Wszystkie Akcje serii A i B są równe w prawach co do dywidendy. Statut Emitenta nie ustanawia żadnego uprzywilejowania 
w tej kwestii. Wszystkie akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie od dnia 31 marca 2011 roku, tj. od wypłaty z zysku za rok 
rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 roku, a kooczący się 31 marca 2011 roku. W dniu 30.09.2010 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanowiło przekazad wypracowany zysk w roku obrotowym od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2010 na 
kapitał zapasowy. W dniu 21 stycznia 2011 roku akcjonariusze podjęli decyzje o wypłacie 850 tys. PLN dywidendy z kapitału 
zapasowego. 

3.5. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

Prawa związane z Akcjami określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
Ustawa o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych oraz inne przepisy prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji należy skorzystad z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego, 
finansowego i prawnego. 

Prawa o charakterze majątkowym związane z akcjami Spółki 

Z akcjami Spółki związane są następujące prawa o charakterze majątkowym: 
1. Prawo do dywidendy - na podst. art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych  –  powyższy przepis statuuje uprawnienie 

akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku  spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk 
przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego 
akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może byd wyznaczony na dzieo podjęcia 
uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 
Kodeksu Spółek Handlowych). Zasady te należy stosowad przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach 
KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz 
o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyd się w terminie sześciu miesięcy po  
upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rok obrotowy Emitenta kooczy się 31 marca, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie powinno odbyd się w terminie do kooca września. 

2. Prawo poboru - prawo pierwszeostwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Na warunkach 
określonych w art. 433 KSH akcjonariusze mogą zostad pozbawieni prawa poboru w części lub w całości w interesie 
Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała ta podjęta zostaje większością co najmniej czterech piątych 
głosów. Przepisów o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o 
podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają byd objęte w całości przez instytucję finansową 
(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa 
poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają byd objęte przez 
subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmują części lub wszystkich 
oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru może nastąpid w przypadku, gdy zostało to 
zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. 

3. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej 
likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między 
akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Emitenta nie 
przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

4. Prawo do zbywania posiadanych akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeo w tym zakresie. 
5. Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których 

ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w 
banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 
§ 3 KSH). 

6. Akcje Spółki mogą zostad umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 
363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostad umorzone (umorzenie 
dobrowolne). 
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Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki: 

Z akcjami Spółki związane są następujące prawa korporacyjne: 
1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie art. 412 § 1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 406  k.s.h. Prawo uczestniczenia Walnym Zgromadzeniu Spółki 
przysługuje jedynie osobom, które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzieo obrad 
Walnego Zgromadzenia  (tzw.  record date – dzieo  rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły 
żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż  po 
ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i  nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
(record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406 § 1 k.s.h.). Na podstawie żądania wydawane jest imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla akcjonariusza. Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane 
jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez 
KDPW i przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z 
tytułu posiadanych na dzieo rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej. W 
przypadku uprawnionych z akcji imiennych i  świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym 
przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje, jeżeli są wpisani do księgi 
akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. 

2. Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o 
umieszczenie w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw przyznane 
akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH).  

3. Prawo do złożenia, w terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wniosku o umieszczenie 
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przyznane Akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 KSH). 

4. Prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał 
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostad 
wprowadzone do porządku obrad, przyznane Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego Spółki (art. 401 § 4 KSH). 

5. Prawo do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad. 

6. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH. 
7. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy, 

reprezentujących co najmniej jedną piątą częśd kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien byd dokonany 
przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

8. Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem 
spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie 
podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mogą w tym celu 
żądad zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądad umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w 
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z 
treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą wystąpid o 
wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od 
dnia podjęcia uchwały. 

9. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z 
art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego 
żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. 
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił 
sprzeciw do protokołu, może złożyd wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji 
(art. 429 KSH). 

10. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługujące akcjonariuszowi spółki 
publicznej, posiadającemu akcje zdematerializowane oraz prawo tego akcjonariusza do imiennego zaświadczenia o 
prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 KSH). 

11. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z 
odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym 
Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH). 

12. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz może również żądad 
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna byd wysłana 
(art. 407 § 11 KSH). 

13. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 
Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

14. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 
komisję, złożoną z co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyd akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału 
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zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 
komisji (art. 410 § 2 KSH). 

15. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 
§ 2 KSH). 

16. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH, 
jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu 
wyrządzającego szkodę. 

17. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o 
których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) 
oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki). 

18. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 
KSH). 

19. Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w 
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem 
Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądad również ujawnienia liczby akcji 
lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik 
lub na podstawie porozumieo z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny byd złożone 
na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 

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

W dniu 30.09.2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przekazad wypracowany zysk w roku obrotowym od 1 
kwietnia 2009 do 31 marca 2010 na kapitał zapasowy. W dniu 21 stycznia 2011 roku akcjonariusze podjęli decyzje o 
wypłacie 850 tys. PLN dywidendy z kapitału zapasowego. 

Naczelną zasadą Spółki w zakresie wypłaty dywidend jest dzielenie się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem, 
stosownie do jego wysokości w danym roku, aktualnego poziomu płynności finansowej Emitenta oraz prowadzonego 
programu inwestycyjnego.  

Emitent zastrzega możliwośd skierowania wypracowanych środków, za zgodą akcjonariuszy, w pierwszej kolejności na 
rozwój Spółki – w takim przypadku dywidenda za dany rok nie będzie wypłacona. 

3.7. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 
instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie 
płatnika podatku 

3.7.1. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 

Dochody z posiadania Akcji uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne podlegające w Polsce nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 1a Ustawy PDOF osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów 
(przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), jeżeli mają 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów 
osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej 
niż 183 dni w roku podatkowym. Zgodnie z art. 30a Ustawy PDOF dywidendy oraz inne dochody (przychody) faktycznie 
uzyskane z posiadania Akcji przez takie osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem według stawki 
19%. Podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. 

Powyższych dochodów nie łączy się z innymi dochodami uzyskanymi w trakcie roku podatkowego, opodatkowanymi na 
zasadach ogólnych, tj. według progresywnej skali podatkowej przewidzianej w art. 27 Ustawy PDOF. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy PDOF podatek od dochodów opodatkowanych na podstawie art. 30a Ustawy PDOF 
pobierany jest przez płatnika, tzn. podmiot, który wypłaca lub stawia do dyspozycji podatnika dywidendy oraz inne dochody 
(przychody) faktycznie uzyskane z Akcji, stanowiące dochód opodatkowany stawką zryczałtowaną. Płatnik zobowiązany jest 
przesład do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację w terminie do kooca stycznia roku następującego po roku 
podatkowym. Płatnik nie ma natomiast obowiązku przesłania krajowym podatnikom imiennych informacji o wysokości 
dochodu (przychodu). Podatnicy nie są obowiązani do wykazania w składanym przez siebie rocznym zeznaniu podatkowym 
zryczałtowanego podatku pobranego przez płatnika. 

Dochody z posiadania Akcji uzyskiwane przez krajowe osoby prawne 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy PDOP osoby prawne podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od 
całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli mają siedzibę 
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dywidendy oraz inne dochody (przychody) faktycznie uzyskane z Akcji 
przez osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a 
także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej), 
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opodatkowane są według zasad określonych w art. 22 Ustawie PDOP. Stawka podatku wynosi 19%. W przypadku dywidend 
podstawą opodatkowania jest cała kwota otrzymanej dywidendy, bez możliwości jej pomniejszenia o koszty uzyskania 
przychodu. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy PDOP podatek od dywidend oraz innych dochodów (przychodów) faktycznie uzyskanych z 
Akcji pobierany jest przez płatnika, tzn. podmiot dokonujący wypłat należności z tego tytułu. Płatnik zobowiązany jest 
przesład do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację w terminie do kooca pierwszego miesiąca roku następującego 
po roku podatkowym. Płatnik obowiązany jest ponadto przesład podatnikom informacje o wysokości pobranego podatku, w 
terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany. 

Dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mogą byd także zwolnione 
z podatku dochodowego na zasadach określonych poniżej, w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, którzy 
posiadają większe pakiety Akcji. 

Dochody z posiadania Akcji uzyskiwane przez osoby zagraniczne (osoby fizyczne i osoby prawne) nie podlegające w 
Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 

Dywidendy oraz inne dochody faktycznie uzyskane z Akcji przez podmioty niemające siedziby lub zarządu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w Polsce, opodatkowane będą według 
takich samych zasad jak dochody osób krajowych. Należy zaznaczyd, że zagraniczne spółki niemające osobowości prawnej 
podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla osób prawnych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego 
paostwa ich siedziby lub zarządu traktowane są jak osoby prawne i podlegają w tym paostwie opodatkowaniu od całości 
swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 3 Ustawy PDOP). 

Jednakże, obok polskich przepisów wewnętrznych, w stosunku do dochodów wspomnianych powyżej osób zagranicznych 
mogą znaleźd zastosowanie postanowienia właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska. Należy zaznaczyd, że zastosowanie stawki podatku, wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania albo zwolnienie z podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 
udokumentowania miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu podatnika dla celów podatkowych poprzez uzyskanie od 
niego certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwy organ zagraniczny (art. 30a ust. 2 Ustawy PDOF oraz art. 26 ust. 1 
Ustawy PDOP). Właściwy certyfikat rezydencji powinien zostad przedstawiony płatnikowi podatku dochodowego. 

W terminie do kooca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są zobowiązani przesład zagranicznym 
osobom fizycznym imienną informację o wysokości przychodu (dochodu). W stosunku do zagranicznych osób prawnych 
informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku przesyła się w terminie do kooca trzeciego miesiąca roku 
następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. Osoby zagraniczne mogą dodatkowo indywidualnie żądad 
przesłania im stosownej informacji podatkowej w terminie 14 dni od wystąpienia ze stosownym wnioskiem. 

Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z posiadanych Akcji uzyskanych przez krajowe i zagraniczne osoby 
prawne 

Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy PDOP zwolnione od podatku są dywidendy oraz inne dochody (przychody) faktycznie 
uzyskane z Akcji przez spółkę podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich 
osiągania) w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska Paostwie Członkowskim Unii Europejskiej lub 
w innym paostwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 
 spółka uzyskująca dochody posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% wszystkich Akcji w kapitale spółki wypłacającej 

dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
 spółka uzyskująca dochody posiada Akcje w ilości określonej w tiret (1) powyżej nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Należy podkreślid, że zwolnienie ma również zastosowanie w przypadku, gdy wymagany okres dwóch lat upływa po 
dniu uzyskania dochodu. W wypadku jednak niedotrzymania powyższego warunku, spółka korzystająca ze zwolnienia 
będzie obowiązana do zapłaty podatku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do 
zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę oraz 

 miejsce siedziby spółki uzyskującej dochody zostanie udokumentowane dla celów podatkowych certyfikatem 
rezydencji wydanym przez właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej (art. 26 ust. 1c pkt 1 Ustawy PDOP). 

Przy założeniu spełnienia powyższych warunków, zwolnienie z podatku stosuje się również w sytuacji, gdy odbiorcą 
dywidend jest zagraniczny zakład (w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy PDOP) spółki podlegającej opodatkowaniu od całości 
swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska 
Paostwie Członkowskim lub w innym paostwie należącym do EOG. Istnienie zagranicznego zakładu powinno jednak zostad 
udokumentowane przez spółkę korzystającą ze zwolnienia zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji 
podatkowej paostwa jej siedziby lub zarządu albo przez właściwy organ podatkowy paostwa, 

w którym zakład jest położony (art. 26 ust. 1c pkt 2 Ustawy PDOP). Dodatkowo należy wskazad, że powyższe zwolnienie 
może mied również zastosowanie, w odniesieniu do dochodów (przychodów) wypłacanych na rzecz odbiorcy (spółki) 
podlegającego w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości dochodów, bez względu na 
miejsce ich osiągania, przy czym określony bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę został 
ustalony w wysokości nie mniejszej niż 25%. Również w tym wypadku niezbędne jest udokumentowanie rezydencji 
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podatkowej odpowiednim certyfikatem wydanym przez właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej (art. 26 ust. 
4c pkt 2 i ust. 6 Ustawy PDOP). 

3.7.2. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 

Dochody z obrotu Akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne 

Art. 30b Ustawy PDOF przewiduje możliwośd zastosowania do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
zryczałtowanej stawki podatku w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Przepis art. 30b Ustawy PDOF nie ma jednak 
zastosowania, jeżeli zbycie Akcji przez osobę fizyczną następuje w ramach prowadzonej przez tę osobę fizyczną działalności 
gospodarczej. 

W odniesieniu do osób fizycznych dochód z odpłatnego zbycia Akcji ustalany jest jako różnica pomiędzy sumą przychodów z 
tego tytułu (tj. sumą wartości Akcji wynikającą z ceny zbycia, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami 
uzyskania przychodów, rozumianymi jako wydatki na nabycie Akcji, osiągnięta w roku podatkowym (przy czym należy 
podkreślid, że za przychód z tytułu odpłatnego zbycia Akcji uważa się przychód należny, nawet jeżeli nie został on faktycznie 
otrzymany, co wpływa na moment powstania dochodu). Należy jednak zwrócid uwagę, że jeżeli wartośd wyrażona w cenie 
określonej w umowie odpłatnego zbycia, będzie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiegała od wartości rynkowej 
Akcji, organ podatkowy może ją zakwestionowad. Zgodnie z art. 30b ust. 7 Ustawy PDOF, jeżeli nie jest możliwa 
identyfikacja zbywanych papierów wartościowych, to należy przyjąd, że kolejno są to odpowiednio papiery wartościowe, 
począwszy od nabytych najwcześniej, przy czym zasadę tę stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów 
wartościowych, na którym ulokowane są Akcje.  

Po zakooczeniu roku podatkowego podatnicy obowiązani są wykazad w odrębnym zeznaniu podatkowym uzyskane w 
danym roku dochody z tytułu odpłatnego zbycia Akcji i obliczyd należny podatek dochodowy. Powyższe zeznanie należy 
złożyd w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po danym roku podatkowym (w tym samym terminie należy 
również wpłacid obliczony podatek). 

Co do zasady, podstawą sporządzenia zeznania rocznego powinny byd informacje przekazywane podatnikom przez płatnika 
w trybie art. 39 ust. 3 Ustawy PDOF. W odniesieniu do dochodów z odpłatnego zbycia Akcji brak jest natomiast obowiązku 
poboru podatku przez płatnika oraz obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego. 

Należy ponadto zaznaczyd, że zgodnie z art. 9 ust. 6 Ustawy PDOF o wysokośd straty poniesionej w roku podatkowym z 
tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych można obniżyd dochód uzyskany z tego źródła (źródło to obejmuje, w 
szczególności, przychody z odpłatnego zbycia Akcji oraz innych papierów wartościowych) w najbliższych kolejno po sobie 
następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokośd obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyd 
50% kwoty tej straty. 

Dochody z obrotu Akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby prawne 

Dochody z odpłatnego zbycia Akcji uzyskiwane przez mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, a także inne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z 
wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych), podlegają ogólnym 
zasadom opodatkowania wynikającym z Ustawy PDOP, tj. są opodatkowane według podstawowej stawki podatkowej w 
wysokości 19%, łącznie z innymi dochodami uzyskanymi w trakcie roku podatkowego, na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy 
PDOP. 

W odniesieniu do osób prawnych przychód z odpłatnego zbycia Akcji ustalany jest jako wartośd Akcji wynikająca z ceny 
zbycia. Należy jednak zwrócid uwagę, że jeżeli wartośd wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia bez 
uzasadnionej przyczyny znacząco odbiega od wartości rynkowej Akcji, organ podatkowy może ją zakwestionowad. Przy 
odpłatnym zbyciu Akcji wydatki na ich nabycie są kosztem uzyskania przychodu z tego zbycia, zmniejszającym podstawę 
opodatkowania. 

Dochody z obrotu Akcjami uzyskiwane przez osoby zagraniczne 

Zagraniczni posiadacze Akcji (tzn. takie podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w Polsce) podlegają opodatkowaniu w Polsce z tytułu 
odpłatnego zbycia Akcji jedynie w stosunku do dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Przychód ze sprzedaży Akcji na GPW jest uważany za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dochody osób zagranicznych są opodatkowane według takich samych zasad jak dochody osób krajowych. Należy jednak 
zaznaczyd, że zagraniczne spółki niemające osobowości prawnej podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla 
osób prawnych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego paostwa ich siedziby lub zarządu traktowane są jak osoby 
prawne i podlegają w tym paostwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 
1 ust. 3 Ustawy PDOP). 

Jednakże, oprócz polskich przepisów wewnętrznych, zasady opodatkowania osób zagranicznych wynikają z odpowiednich 
umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a także z odpowiednich 
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przepisów zagranicznych. Zazwyczaj umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania stanowią, iż zyski ze sprzedaży 
papierów wartościowych mogą byd opodatkowane tylko w paostwie, w którym sprzedawca ma miejsce zamieszkania, 
siedzibę lub zarząd. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy osoba zagraniczna posiada w Polsce zakład w rozumieniu 
właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a dochody z odpłatnego zbycia Akcji mogłyby zostad przypisane 
temu zakładowi. Wówczas bowiem dochody te będą opodatkowane w Polsce, tak jak dochody osób krajowych. Należy 
ponadto zaznaczyd, że zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową zostało wyraźnie uzależnione od udokumentowania 
rezydencji podatkowej podatnika poprzez przedstawienie płatnikowi odpowiedniego certyfikatu rezydencji wydanego przez 
właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej (art. 30b ust. 3 Ustawy PDOF). 

3.7.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących  
instrumentami  finansowymi  w  rozumieniu  przepisów  Ustawy  o  obrocie  instrumentami finansowymi: 
a. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 
b. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 
c. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 
d. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli 

prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 

jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych.  

W przypadku gdy powyższa sytuacja nie będzie miała miejsca, sprzedaż akcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścid 
podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyd deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. 
Obowiązek podatkowy w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na 
kupującym. 

3.7.4. Podatek od spadków i darowizn 

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają w Polsce tylko osoby fizyczne. Co do zasady, podatkowi temu 
podlega nabycie Akcji w drodze spadku lub darowizny, przy czym kwota podatku zależy od stopnia pokrewieostwa lub 
powinowactwa, lub też innego stosunku pomiędzy darczyocą/spadkodawcą a obdarowanym/spadkobiercą. Stawki podatku 
mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, w zależności od grupy podatkowej, do 
jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty wolne od podatku. Podatek płatny jest w terminie 14 
dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego ustalającej wysokośd zobowiązania podatkowego. Nabycie 
własności Akcji przez osoby najbliższe (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeostwo, ojczyma i macochę) jest 
zwolnione od podatku, pod warunkiem dokonania w określonym terminie stosownego zgłoszenia właściwemu naczelnikowi 
urzędu skarbowego. Powyższe zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub 
obywatelstwo jednego z Paostw Członkowskich lub paostw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o EOG lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub na terytorium takiego paostwa. 

3.7.5. Odpowiedzialnośd płatnika 

Zgodnie z art. 30 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążących na nim obowiązków obliczenia, pobrania i 
wpłacenia podatku organowi skarbowemu, odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek 
pobrany a niewpłacony. Powyższej regulacji nie stosuje się jednak, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli 
podatek nie został pobrany z winy podatnika. W takim przypadku organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności 
podatnika. 
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4. Dane o Emitencie 

4.1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami 
telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz 
numerem według właściwej identyfikacji podatkowej 

Firma Emitenta:    Grodno S.A. 
Forma prawna:    Spółka akcyjna 
Kraj siedziby:    Polska 
Siedziba i adres:    Michałów Grabina, ul. Kwiatowa 14 
Telefon:     +48 22 772 45 15 
Faks:     +48 22 772 46 46 
Adres poczty elektronicznej:  letters@grodno.pl 
Adres strony internetowej:  www.grodno.pl 
Numer KRS:   0000341683  
Numer REGON:    012144675 
Numer NIP:    5361097644 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony  

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 

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

Emitent został utworzony jako spółka akcyjna na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks 
spółek handlowych (Dz.U.2000.94.1037 ze zm.) i innych obowiązujących przepisów prawa.  

4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku 
gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - 
przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał 

Postanowienie w przedmiocie wpisu Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego zostało wydane w dniu 20 września 2009 
roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS. Emitent został wpisany do KRS 
pod numerem 0000341683 

4.5. Krótki opis historii Emitenta 

Początek działalności Firmy GRODNO  to wrzesieo 1990 roku, powstała wówczas jednoosobowa działalnośd pod firmą 
„GRODNO Mirosława Jurczak”. Założycielami Firmy byli Mirosława i Tadeusz Jurczakowie. Sprzedaż początkowo 
prowadzona była w małym punkcie (o powierzchni 40 mkw.) przy ul. Dobrej 26 w Warszawie. Punkt ten do dzisiaj istnieje 
jako jeden z oddziałów. Punkt szybko się rozwijał, powstała tam jako jedna z pierwszych w Warszawie Hurtownia 
Elektryczna. W latach 1993-98 Spółka uruchomiła w Warszawie 3 nowe oddziały oraz magazyn centralny w miejscowości 
Michałów Grabina koło Warszawy, gdzie obecnie znajduje się jej siedziba. Ważnym momentem w historii Spółki było 
założenie w 1998 roku, wraz z kilkoma innymi firmami z branży, pierwszej, do dzisiaj działającej grupy zakupowej Inter 
Elektro. Pierwszym Prezesem Zarządu grupy był Pan Tadeusz Jurczak.  

Działalnośd Spółki początkowo była prowadzona poprzez dwie spółki: F.H Grodno Sp. z o.o. i Grodno PHU Sp. z o.o. W 2006 
roku nastąpiło ich połączenie – powstała wówczas Spółka Grodno Sp. z o.o.  Spółka Grodno S.A. powstała w wyniku 
przekształcenia Grodno Sp. z o.o. , zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 7.10.2009. Przekształcenie zostało 
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20.11.2009.  

Lata 1998 – 2005 – to uruchomienie przez Spółkę nowych placówek. Powstają między innymi warszawskie oddziały przy 
ulicach: Puławskiej, Konstruktorskiej, Wilczej i Marsa. Emitent stał się największym w Warszawie dystrybutorem 
elektrotechniki. W 2002 roku Spółka wdrożyła System Zarzadzania Jakością ISO 9001, który działa do dzisiaj. Przełomowym 
momentem w rozwoju Spółki były lata 2005-2006. W okresie tym wdrożony został nowy system informatyczny Safo 
(Asseco). Wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego dało możliwości dalszego dynamicznego rozwoju. Spółka 
uruchomiła pierwszy pozawarszawski oddział w Katowicach. W tym czasie spółce został przyznany po raz pierwszy tytuł 
Gazela Biznesu, który otrzymuje nieprzerwalnie do dzisiaj zajmując coraz wyższe miejsca w rankingu najdynamiczniej 
rozwijających się firm. Grodno postrzegane wśród kontrahentów jest jako firma ogólnopolska. Lata 2006-2010 to bardzo 
dynamiczny rozwój nowych oddziałów w całym kraju. W tym okresie Spółka przejmuje rynki w 11 miastach Polski 
uruchamiając swoje własne placówki, a także przejmując dwie firmy z branży. W październiku 2009 roku Spółka została 
przekształcona w spółkę akcyjną. W listopadzie 2009 roku zostają przyznane środki z UE na dalszy rozwój systemu 
informatycznego.  

Dynamiczny rozwój Spółki wymusił decyzję o inwestycji w nowy magazyn centralny. W kwietniu 2010 roku na należącym do 
Spółki terenie o powierzchni 3,5 ha w miejscowości Małopole koło Warszawy,  rozpoczęto budowę magazynu wysokiego 



Grodno S.A. – Dokument informacyjny 

 
Strona 27 

 

 

składowania z częścią biurową oraz kablownią. Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, obiekt jest w stanie 
surowym, trwają prace wykooczeniowe. Uruchomienie planowane jest na II kwartał 2011 roku.  

W listopadzie 2010 roku Spółka podpisała umowę przedwstępną zakupu niezorganizowanej części przedsiębiorstwa ZPCHR 
"OSTEL" MICHAŁ OSTAFIOSKI z Rzeszowa dysponującej 6 punktami dystrybucji na terenie Polski południowo-wschodniej. 7 
stycznia 2011 r. została podpisana umowa ostateczna.  

Historia działalności Grodna wskazuje na następujące atuty Spółki: dynamiczny rozwój (nie został zamknięty żaden z 
uruchomionych oddziałów), systematyczny wzrost przychodów i zysku (Spółka nigdy nie odnotowała straty), bardzo niska 
rotacja zatrudnienia *ok. 5%+, stała i doświadczona kadra menadżerska (3 osoby ze stażem ponad 19 letnim w Spółce), 
doskonała znajomośd rynku, doświadczony i dynamiczny Zarząd  

Kalendarium kluczowych zdarzeo w historii Spółki 

09.1990 Mirosława i Tadeusz Jurczak decydują się na otwarcie własnego sklepu    

09.1993 Pierwsza filia, otwarcie  punktu sprzedaży przy ul. Wolskiej - Warszawa 

1996 Uruchomienie Centrali i magazynu centralnego Michałów Grabina 

1998 Uruchomienie punktu sprzedaży  przy ul. Broniewskiego - Warszawa 

1998 Założenie Grupy Zakupowo-Dystrybucyjnej Inter Elektro, zrzeszającej obecnie 31  hurtowni z całej Polski 

04.2000 Uruchomienie punktu sprzedaży przy ul. Puławskiej - Warszawa 

2002/2003 Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001:2000 

2004 Uruchomienie punktu sprzedaży przy ul. Konstruktorskiej - Warszawa 

04.2004 Uzyskanie Certyfikatu ISO 9001:2000 

06.2004 Przystąpienie Grupy Inter Elektro do Europejskiego Stowarzyszenia Hurtowni Elektrycznych IMELCO 

01.2005 Uruchomienie punktu sprzedaży przy ul. Wilczej - Warszawa 

03.2005 Uruchomienie punktu sprzedaży przy ul. Marsa - Warszawa 

04.2005 Wprowadzenie systemu komputerowego klasy ERP- SAFO  

05.2005 Otrzymanie tytułu GAZELI  BIZNESU za 2004 rok 

02.2006 Otrzymanie Mazowieckiej Nagrody Jakości za działalnośd w 2005 roku 

03.2006 Uruchomienie punktu sprzedaży KATOWICE 

05.2006 Otrzymanie tytułu GAZELI  BIZNESU  za 2005 rok 

10.2006 Uruchomienie punktu sprzedaży OPOLE 

11.2006 W wyniku połączenia F.H Grodno Sp. z o.o. i Grodno PHU Sp. z o.o. powstała Spółka Grodno Sp. z o.o.   

01.2007 Uruchomienie punktu sprzedaży BYDGOSZCZ 

05.2007 Uruchomienie punktu sprzedaży KRAKÓW 

05.2007 Otrzymanie tytułu GAZELI  BIZNESU za 2006 rok  

06.2007 Uruchomienie punktu sprzedaży POZNAO 

01.2008 Uruchomienie punktu sprzedaży ul. Europejska (Warszawa-Wilanów) 

09.2008 Uruchomienie drugiego punktu sprzedaży POZNAO  

09.2008 Uruchomienie punktu sprzedaży CZĘSTOCHOWA 

10.2008 Uruchomienie punktu sprzedaży BIELSKO-BIAŁA  

03.2009 Uruchomienie punktu sprzedaży OLSZTYN 

05.2009 Uruchomienie punktu sprzedaży WROCŁAW 

10.2009 Przekształcenie w Spółkę Akcyjną GRODNO S.A. 

04.2010 Rozpoczęcie budowy magazynu centralnego w Małopolu k. Warszawy 
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05.2010 Uruchomienie punktu sprzedaży RYBNIK 

11.2010 Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu niezorganizowanej części przedsiębiorstwa "OSTEL"  

01.2011 Zawarcie umowy ostatecznej zakupu „OSTEL” 

04.2011 Uruchomienie punktu sprzedaży w Łodzi oraz w Krakowie  

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

Wysokośd i struktura kapitałów własnych Emitenta na dzieo 31 marca 2010 r. została przedstawiona w tabeli poniżej. 

Tabela. Wysokośd i struktura kapitałów własnych Emitenta (dane w PLN) 

Lp. Określenie funduszu 31.03.2010 

1 Kapitał (fundusz) podstawowy 1 000 000,00 

2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkośd ujemna) 0,00 

3 Udział (akcje) własne (wielkośd ujemna) 0,00 

4 Kapitał (fundusz) zapasowy 5 661 086,18 

5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 

6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 144 426,61 

7 Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 

8 Zysk (strata) netto 2 467 718,73 

9 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkośd ujemna) 0,00 

Źródło: Sprawozdanie finansowe GRODNO S.A. za okres 01.04.2009-31.03.2010 r. zbadane przez biegłego rewidenta. 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzieo bilansowy 31 marca 2010 r. wynosił  1.000.000 PLN i dzielił się na 
100.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,0 PLN. 

Kapitał zakładowy może byd pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.  

Na kapitał własny Emitenta składają się: 
 kapitał zakładowy,  
 kapitał zapasowy,  
 zysk (strata) netto. 

Emitent może tworzyd inne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, na które środki będą pochodziły z czystego zysku 
spółki,  w wysokości w jakiej zostaną uchwalone przez Walne Zgromadzenie. 

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta został w pełni pokryty wkładami pieniężnymi. Nie istnieje zatem nieopłacona częśd kapitału 
zakładowego. 

4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez 
obligatariuszy uprawnieo z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeostwo do 
objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do 
nabycia tych akcji  

Nie wystąpią zmiany kapitału zakładowego Emitenta w wyniku realizacji przez obligatariuszy z obligacji zamiennych lub 
obligacji dających pierwszeostwo do objęcia w przyszłości nowych akcji, bowiem Emitent nie wyemitował obligacji 
zamiennych ani obligacji dających prawo pierwszeostwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. 
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4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu 
przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach 
kapitału docelowego - może byd podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i 
wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu informacyjnego 
może byd jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie  

Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 

4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty 
finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe  

Żadne papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas i nie są notowane na jakimkolwiek rynku papierów 
wartościowych. Emitent nie wystawił kwitów depozytowych związanych z emitowanymi przez siebie instrumentami 
finansowymi. 

4.11. Podstawowe informacje na temat powiązao organizacyjnych lub kapitałowych emitenta, 
mających istotny wpływ na jego działalnośd, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy 
kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy 
prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i 
ogólnej liczbie głosów  

Emitent nie posiada podmiotów zależnych. 

Pan Andrzej Jurczak będący Prezesem Zarządu Emitenta jest jednocześnie jednym z głównych akcjonariuszy Spółki.  Pan 
Andrzej Jurczak posiada 5.000.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 500.000 PLN, które uprawniają łącznie do 10.000.000 
głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 44,84% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Pan Jarosław Jurczak będący Wiceprezesem Zarządu Emitenta jest jednocześnie jednym z głównych akcjonariuszy Spółki.  
Pan Jarosław Jurczak posiada 5.000.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 500.000 PLN, które uprawniają łącznie do 
10.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 44,84% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Pomiędzy członkami organu zarządzającego oraz nadzorującego Emitenta zachodzą powiązania rodzinne polegające na tym, 
że przewodnicząca Rady Nadzorczej – Pani Mirosława Jurczak-Serwioska jest matką Panów Andrzeja Jurczaka i Jarosława 
Jurczaka, pełniących funkcje zarządcze. Ponadto: 
 Pani Monika Jurczak pełniąca funkcję Członka Zarządu jest żoną Pana Andrzeja Jurczaka pełniącego funkcje Prezesa 

Zarządu. 
 Pani Alicja Jurczak – członek Rady Nadzorczej, jest żoną Pana Jarosława Jurczaka pełniącego funkcje Prezesa Zarządu. 
 Pan Włodzimierz Jurczak – członek Rady Nadzorczej, jest kuzynem dla Panów Andrzeja Jurczaka i Jarosława Jurczaka 

pełniących funkcje zarządcze.  

Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta oraz głównymi akcjonariuszami Emitenta, a 
Autoryzowanym Doradcą Spółki nie ma żadnych powiązao majątkowych, organizacyjnych i personalnych.  

4.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich 
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, 
towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w 
przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty 
działalności  

4.12.1. Ogólny zarys działalności Emitenta 

Podstawowa działalnośd Spółki skupia się na hurtowym handlu materiałami elektrycznymi i oświetleniowymi poprzez sied 
23 hurtowni własnych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Model biznesowy przedstawia poniższy schemat.  
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Schemat: Model biznesowy Emitenta 

 
Źródło: Spółka 

4.12.2. Główne produkty i obszary działalności 

Oferta asortymentowa Spółki to ponad 100.000 towarów, z tego ponad 20.000 towarów magazynowych. W ofercie znajdują 
się towary wszystkich znaczących dostawców krajowych i zagranicznych. Oferta podzielona jest na 22 grupy główne i ponad 
200 podgrup produktowych. Współpraca z dostawcami odbywa się na podstawie umów ramowych.  

Podstawowe grupy produktowe: 
 kable i przewody, 
 źródła światła,  
 oświetlenie,  
 aparatura,  
 osprzęt. 

Wykres: Sprzedaż według grup asortymentowych w okresie styczeo-grudzieo 2010 roku. 

Źródło: Emitent 

Oprócz obszernej oferty towarów Spółka oferuje dodatkowe usługi: 
 audyty oświetleniowe i energetyczne 
 doradztwo techniczne, 
 doradztwo przy projektowaniu systemów oświetlenia i instalacji elektrycznych, 
 konserwacja oświetlenia i osprzętu elektrycznego, 
 obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna, 
 utylizacja zużytych źródeł światła, ogniw i baterii. 

4.12.3. Dystrybucja 

W latach 2006 – 2010 spółka otworzyła 12 nowych punktów sprzedaży bazując na akwizycji niezorganizowanej części spółki 
Bomap Sp. z o.o. (Opole) i Ajespol S.j. (Bydgoszcz) oraz budując nowe oddziały w oparciu o przejęcie doświadczonych 
pracowników. Aktualnie Spółka posiada oddziały w 20 lokalizacjach na teranie Polski. W roku 2011 Spółka uruchomi 8 
nowych punktów sprzedaży, w tym 2 punktów organicznie oraz 6 punktów poprzez akwizycję spółki „OSTEL”. Do kooca 
2014 r. Spółka powinna posiadad do 45 własnych punktów sprzedaży. Ekspansja terytorialna realizowana będzie 
sprawdzonymi metodami, tj. poprzez akwizycje oraz samodzielne uruchamianie.  
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Schemat: Sied dystrybucji Emitenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Źródło: Emitent  

Tabela: Geograficzna struktura sprzedaży Spółki w latach 2008-2010. 

Region 
Styczeo - grudzieo  

2010 (w tys. PLN) 
Udział (%) 

Styczeo - grudzieo  
2009 (w tys. PLN) 

Udział (%) 
Styczeo - grudzieo  

2008 (w tys. PLN) 
Udział (%) 

Centrum  72.508,21     62,7%  65.537,08     66,6%  79.403,50     80,7% 

Południe  33.533,47     29,0%  26.349,06     26,8%  13.260,49     13,5% 

Zachód  9.542,10     8,3%  6.486,53     6,6%  5.709,32     5,8% 

Razem  115.583,78     100,0%  98.372,68     100,0%  98.373,31     100,0% 

Źródło: Emitent  

4.12.4. Główne rynki  

Emitent działa na rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. Wielkośd rynku ocenia się na 5-7mld PLN rocznie. 
Klientów spółki można zgrupowad w czterech głównych grupach, zaprezentowanych na schemacie poniżej. 

Schemat. Główne grupy odbiorców Spółki 

 
Źródło: Emitent 
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Każda grupa charakteryzuje się innymi potrzebami w zakresie oferty asortymentowej, serwisu, wsparcia sprzedaży. Spółka 
Grodno S.A. obecna jest w każdej  z grup, przy czym najmocniejszą pozycję posiada w obszarze budownictwa i 
infrastruktury. 

Rok 2011 może okazad się dla branży budowlanej przełomowym, jeśli chodzi o wzrost zrealizowanej produkcji. Przy 
relatywnie korzystnych warunkach pogodowych zimą, średnioroczna zwyżka w 2011 r. może sięgnąd 10%. Sprzyjad temu 
będzie realizacja dużych projektów inżynieryjnych oraz znaczna poprawa sytuacji w budownictwie kubaturowym.1 

Według opracowanego przez firmę badawczą PMR raportu "Sektor budowlany w Polsce II połowa 2010 – Analiza 
porównawcza województw i prognozy na lata 2010-2013", po trudnym dla branży budowlanej okresie 2009-2010, 
nadchodzące lata cechowad się będą wyższymi wzrostami. 

W najbliższych latach budownictwo inżynieryjne w dalszym ciągu będzie motorem napędowym polskiego sektora 
budowlanego, jednak z uwagi na wysokie wzrosty w 2009 r., a tym samym wyższą bazę porównawczą, zwyżki w 
nadchodzących latach będą już mniej imponujące, oceniają autorzy raportu. Ponieważ zdecydowana większośd inwestycji 
inżynieryjnych to projekty publiczne, realizacja części przedsięwzięd może ulec opóźnieniu. Poważnym ryzykiem obarczona 
jest zwłaszcza jednoczesna realizacja tak wielu dużych projektów drogowych, w związku z czym wykonanie części inwestycji 
może napotkad na różnego rodzaju przeszkody. 

W stosunku do prognoz sprzed pół roku, perspektywy dla budownictwa nie mieszkaniowego uległy pewnej poprawie, 
głównie ze względu na stabilizację sytuacji w budownictwie komercyjnym oraz oczekiwane dalsze wzrosty w kategorii 
budynków użyteczności publicznej (w 2010 r. zwyżki w tej kategorii wyniosą ok. 40%). Poprawa nastąpi także dzięki lepszej 
sytuacji w sektorze finansowym, szybszemu rozwojowi polskiej gospodarki oraz większemu napływowi do Polski 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Prognozy zawarte w raporcie znajdują także odzwierciedlenie w opiniach największych firm budowlanych na temat 
najbardziej perspektywicznych segmentów rynku budowlanego. Tradycyjnie już sektorem wskazywanym najczęściej jako 
najbardziej atrakcyjny w perspektywie dwóch nadchodzących lat jest drogownictwo – uważa tak 81% respondentów. Na 
drugim miejscu pod tym względem znalazło się budownictwo energetyczne (na potrzeby przemysłu energetycznego, 
gazowego, paliwowego), zaś sektor budownictwa kolejowego jako najbardziej atrakcyjny wskazał co piąty badany − jest to 
zdecydowanie więcej niż przed rokiem (9%). Budownictwo mieszkaniowe jest natomiast oceniane jako perspektywiczne w 
podobnym stopniu jak kolejowe (rok wcześniej było to 12%). 

Budownictwo mieszkaniowe 
Pomimo gwałtownego wyhamowania rynku mieszkaniowego, jego długoterminowe perspektywy autorzy raportu oceniają 
jako pozytywne. Warto zauważyd, że kryzys na polskim rynku mieszkaniowym okazał się byd znacznie mniej dotkliwy niż 
powszechnie oczekiwano i był zdecydowanie łagodniejszy w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej. Z kolei 
informacje napływające od największych deweloperów w ostatnich miesiącach sugerują, że już w 2010 r. nastąpi częściowa 
odbudowa podaży mieszkao przez nich realizowanych. W 2009 r. budownictwo deweloperskie zrównało się z 
budownictwem indywidualnym pod kątem liczby mieszkao oddanych do użytkowania. Z uwagi na poważne wyhamowanie 
nowych inwestycji deweloperskich w okresie 2008-2009 oczekuje się, że w najbliższych latach budownictwo indywidualne 
utrzyma status największego segmentu budownictwa mieszkaniowego.  

Powierzchnie handlowe 
W roku 2010 zwiększyła się aktywnośd deweloperów – obecnie ponad 940.000 mkw. powierzchni handlowych znajduje się 
w czynnej budowie przy łącznej istniejącej powierzchni  wynoszącej 7,86 mln mkw. Kolejne sieci: Tesco, Carefour, 
Biedronka, Kaufland ogłaszają plany dalszej ekspansji. 

Energetyka 
Jak wynika z opracowanego przez firmę badawczą PMR raportu2, największy przyrost nowych mocy wytwórczych w 
energetyce spodziewany jest w latach 2014-2016, kiedy to do użytku oddane zostaną bloki o mocy 8-10 tys. MW. Poza 
czterema największymi grupami energetycznymi (PGE, Tauron, Energa oraz Enea), poważne inwestycje planują również 
zagraniczni inwestorzy działający na rynku polskim (Vattenfall, RWE, GDF SUEZ, CEZ, EDF oraz Fortum), a także podmioty 
niezwiązane dotąd bezpośrednio z branżą elektroenergetyczną, jak PGNiG, PKN Orlen, Lotos, KGHM czy Kulczyk Holding. 
Znaczące przedsięwzięcia czekają też branżę energii ze źródeł odnawialnych. 

W sferze inwestycji w energię odnawialną, zdecydowanie najlepsze perspektywy rysują się przed energetyką wiatrową. W 
najbliższej dekadzie Polska będzie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów pod względem nowych 
inwestycji w energetykę wiatrową, ze średnim rocznym wzrostem zainstalowanej mocy na poziomie 800-900 MW. Rynek 
ten jest wysoce perspektywiczny, ponieważ jego rozkwit dopiero się rozpoczyna. Rozwój tej gałęzi energetyki napotkad 
może jednak na liczne bariery, do których zaliczyd można brak jednolitej, wspólnej strategii rządowej oraz spójności w 
podejściu do energetyki wiatrowej poszczególnych resortów, długi okres realizacji inwestycji (4-7 lat), długi czas 

                                                      
1 Raport PMR -  Sektor budowlany w Polsce II połowa 2010 – Analiza porównawcza województw i prognozy na lata 2010-2013 
2 Raport PMR - Budownictwo energetyczne w Polsce 2010 – Prognozy rozwoju i planowane inwestycje 
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oczekiwania na turbiny wiatrowe (nawet do dwóch lat), brak koordynacji planów rozbudowy sieci przez dystrybutorów, a 
także praktykę rezerwowania mocy przyłączeniowej, co tworzy niejawny rynek obrotu uprawnieniami do przyłączenia. 

Perspektywy rynkowe 
Według Spółki, większości uczestników rynku uważa, że czeka go w najbliższym czasie konsolidacja, w której Spółka chce 
odgrywad istotną istotną rolę. W porównaniu do rynków Europy zachodniej rozdrobnienie rynku w Polsce jest bardzo 
wysokie. Historia rynku zachodniego pokazuje, że wraz z wzrostem rynku maleje liczba jego uczestników. Przesłanki ku 
temu są następujące: 

I. Problem rentowności 
Większośd firm prowadzi od wielu lat stabilną działalnośd. Utrzymując przychody na tym samym poziomie nie są w 
stanie utrzymad dotychczasowego poziomu rentowności. 

II. Problem sukcesji 
Większośd obecnych na rynku firm było zakładanych z na początku lat ‘90 przez przedsiębiorców w wieku 40-50 lat. W 
chwili obecnej  dokonuje się zmiana pokoleniowa i bardzo często firmy napotykają problem sukcesji. 

III. Problem konkurencyjności 
Usługa dystrybucyjna staje się z roku na rok coraz bardziej złożona. Nakłady na informatykę i logistykę powodują, że 
firmy które bardzo często działają jeszcze w modelu wypracowanym w latach 90-tych nie są w stanie zaoferowad usługi 
na takim samym poziomie jak rozwijający się konkurenci. 

IV. Problem dostaw 
Rynek konsoliduje się również po stronie dostawców. W 70% obsługiwany jest on przez koncerny międzynarodowe. Ich 
polityką jest zmniejszanie liczby dystrybutorów i warunkowanie oferty wielkością zakupu. 

4.12.5. Konkurencja Emitenta 

Otoczenie konkurencyjne spółki jest bardzo rozdrobnione. Brak jest oficjalnych danych statystycznych. Ocenia się, że na 
rynku funkcjonuje ok. 1500 przedsiębiorstw zajmujących się handlem materiałami elektroinstalacyjnymi (hurtowni, 
sklepów, biur handlowych, przedstawicielstw itp.). Na rynku obecnych  jest kilka podmiotów o wielkości zbliżonej do spółki 
Grodno i bardzo dużo firm małych i średnich o przychodach 2-20mln zł, w większości zrzeszonych w grupach zakupowych. 
Większe firmy mają własne sieci sprzedaży, jednak żadna z firm nie przekracza 7% udziału w rynku. 

Sieci supermarketów budowlanych nie są bezpośrednią konkurencją. Rynek profesjonalny posiada odmienne potrzeby 
(kredyt, szerokośd/dostępnośd asortymentu, serwis i wsparcie techniczne), których sieci supermarketów budowlanych nie 
są w stanie spełnid. 

Na rynku obecnych jest 8 grup zakupowych zrzeszających ponad 200 podmiotów, z reguły firmy małe i bardzo małe: Fegime, 
El-Plus, Inter-Elektro (Grodno było założycielem tej grupy), Elmega, Forum-Rondo, Elektro-Holding, Elektro-Union, El-Sigma. 

Duża częśd firm jednorodnych, w tym spółka Grodno S.A., jest członkami organizacji „SHE Związek Pracodawców Dystrybucji 
Elektrotechniki”, stanowiącej platformę wymiany informacji. W ramach związku współpracują: 
 Alfa-Elektro – grupa Sonepar, Francja 
 TIM – spółka giełdowa 
 Onninen – grupa Onninen, Finlandia (w branży elektrycznej ok. 40% przychodów) 
 Elektroskandia – grupa Rexel, Francja 
 Mors – firma niezależna 
 Nowa France – firma niezależna 
 Solar – grupa Solar, Dania 
 Fega – grupaWurth, Niemcy 

Wykres: Sprzedaż kluczowych podmiotów branży hurtowego handlu materiałami elektro za III kw. 2009 i 2010 (mln PLN) 

  
Źródło: Emitent 
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Tabela: Dynamika sprzedaży kluczowych podmiotów branży hurtowego handlu materiałami elektro w latach 2008-2010 

Firma Dynamika przychodów 2009/2008 
Dynamika 2010/2009  

(3 kwartały) 

Alfa-elektro -17,60% 1% 

Tim -23,90% -7% 

Elektroskandia -13,20% 6% 

Onninen -9,30% 20% 

Mors -17,40% 1% 

Bhu -13,60% brak danych 

Nowa france -8,20% 19% 

Kopel -17,60%  brak danych 

Fega -23,70% 2% 

Solar -5,00% 10% 

Ampli  -30,70% brak danych 

Grodno 0,3% 15% 

Źródło: Emitent 

Przewagi konkurencyjne  

Przewagi konkurencyjne Emitenta to między innymi: 
 doświadczenie kadry zarządzającej w pracy w krajowych i zagranicznych spółkach branżowych, 
 doświadczenie w zakupie i restrukturyzacji aktywów dystrybucyjnych, 
 bardzo niska rotacja pracowników, 
 logistyka – tylko kilka firm w Polsce jest w stanie zaoferowad usługę logistyczną na poziomie spółki GRODNO, 
 dostępnośd – tylko kilka firm w Polsce posiada stany magazynowe powyżej 20 mln PLN, 
 producenci od kliku lat przerzucają ciężar magazynowania na dystrybutorów i dostępnośd jest często kluczowym, 

czynnikiem konkurencyjności, 
 ogólnopolska sied sprzedaży, 
 nowoczesna firma rodzinna. 

4.13. Strategia 

Strategia Emitenta na lata 2010-2012 obejmuje następujące cele: 

Cel strategiczny - osiągnięcie w ciągu 5 lat pozycji lidera wśród dystrybutorów elektrotechniki w Polsce 

Cele krótkoterminowe: 
 rozbudowa sieci sprzedaży, 
 rozwój wysoko rentownych segmentów usług  (auduty energetyczne, doradztwo, nowe grupy asortymentowe). 

Strategia wymaga przeprowadzenia działao w następujących obszarach Emitenta:  

Sied sprzedaży 
Spółka ocenia, że optymalna ekspozycja terytorialna wynosi ok. 45 punktów dystrybucyjnych, którą planuje osiągnąd do 
kooca 2014 roku. Rozbudowa sieci będzie następowad poprzez akwizycje i rozwój organiczny. Stan obecny i plany Zarządu 
Spółki: 

 2010 – 23 punkty sprzedaży 

 2011 – 30-31 punkty sprzedaży 

 2012 – 35 punkty sprzedaży 

 2013 – 40 punkty sprzedaży 

 2014 – 45 punkty sprzedaży 

Segmentacja 
Spółka realizuje sprzedaż do pięciu głównych grup kontrahentów: instalatorzy, służby utrzymania ruchu (SUR), przemysł, 
podhurt, inwestycje. Grupy główne są podzielone na kilkanaście podgrup w celu lepszej oceny potrzeb i zachowao klientów. 
Udział poszczególnych grup w sprzedaży przedstawiono na wykresie poniżej: 
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Wykres: Udział poszczególnych grup w sprzedaży w okresie styczeo-grudzieo 2010 roku. 

 
Źródło: Emitent 

W roku 2010 powstały centralnie zarządzane działy dedykowane do obsługi grup Podhurt i Służb Utrzymania Ruchu. 
Powstał również dział techniczny gwarantujący wsparcie techniczne dla klientów w zakresie projektowania oświetlenia, 
rozdziału energii i automatyki budynkowej. Spółka planuje uruchomienie działu dedykowanego dla Przemysłu. Głębsza 
segmentacja w ocenie Spółki powinna zapewnid większą penetrację rynku. 

Oferta asortymentowa 
Dzięki inwestycjom logistycznym (m.in. obejmującym automatyzację procesów cięcia i zarządzania odcinkami kablowymi) 
Spółka planuje znaczne zwiększenie udziału sprzedaży kabli. Udział ten w przypadku liderów rynku wynosi między 35%, a 
60%. 

Logistyka 
Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Spółka jest w koocowej fazie realizacji kluczowej inwestycji - budowy 
centrum logistycznego, której zakooczenie planowane jest na II kw. 2011 roku. Centrum logistyczne zlokalizowane jest 
miejscowości Małopole, 20km od Warszawy, bezpośrednio przy trasie S8. Na działce o powierzchni 3,5 ha powstaje 
magazyn wysokiego składu o powierzchni 3.000 mkw. oraz budynek administracyjno-biurowy o powierzchni 900 mkw. 
Powierzchnia działki oraz modułowy projekt inwestycji umożliwia dalszą rozbudowę w razie potrzeb Spółki. 

Celem inwestycji Spółki w centrum logistyczne jest : 
 dalszy rozwój sieci sprzedaży, 
 znaczna poprawa sprawności logistycznej Spółki, 
 zwiększenie efektywności rotacji magazynu, 
 poprawienie cyklu operacyjnego, 
 usprawnienie zakupów,  
 zwiększenie sprzedaży kabli.  

Spółka realizuje również inwestycję związaną z wdrożeniem zaawansowanego systemu WMS do zarządzania magazynem. 
Główne cele tej inwestycji to: 
 częściowa automatyzacja procesów logistycznych, 
 zwiększenie wydajności pracy poprzez analizę wydajności pracy magazynierów; Eliminacja pracy anonimowej, 
 zarządzanie trasami i wysyłką towarów, 
 poprawa jakości obsługi klientów i skrócenie łaocucha dostaw poprzez bezpośrednie wysyłki z magazynu centralnego 

(cross-docking), 
 możliwośd zarządzenie odcinkami kablowymi i procesami ich cięcia. 

Planowane zakooczenie inwestycji to II kwartał 2011 roku (na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego zamknięty 
jest kluczowy etap inwestycji - Analiza Przedwdrożeniowa). 

Informatyka 
Spółka w 2009 roku stała się beneficjentem regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 
(dofinansowanie EU) i realizuje program inwestycyjny o wartości 1,5 mln PLN.  

Planowane zakooczenie programu przewidziane jest na III kwartał 2011 roku. Program obejmuje: 

1. Rozwój infrastruktury sprzętowej 
Spółka zdecydowała się na stopniowe przejście na innowacyjną technologię firm Microsoft i HP - wirtualizację 
środowiska serwerowego pozwalającą na elastycznośd i znacznie większą efektywnośd wykorzystania posiadanych 
zasobów. 
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W roku 2010 zakupione zostały serwery HP w nowoczesnej technologii Blade. Na I kwartał 2011 roku zaplanowany jest 
zakup serwera bazy danych. Wyniku tych inwestycji sprzętowych spółka będzie przygotowana do potrojenia liczby 
użytkowników systemu.  

2. Wdrożenie i rozwój obecnych systemów (realizowane z partnerem Spółki firmą Asseco Business Solutions S.A.), który 
obejmuje: 
 WMS – zarządzanie magazynem; 
 Business Inteligence – nowoczesne rozwiązanie oparte na technologii Oracle; 

Głównym celem wdrożenia systemu jest zmiana kultury organizacyjnej w zakresie dzielenia się informacją i wiedzą 
oraz wprowadzenia centralnej platformy zarządzania raportowaniem w firmie. Platforma ta umożliwi firmie 
wdrożenie procesów takich jak: wykonanie analiz statystycznych (np. analizę korelacji czy regresji), drążenie 
danych (data mining), tj. wychwytywanie zależności pomiędzy danymi, planowanie i prognozowanie (np. przez 
wykorzystanie osiągnięd sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, algorytmów genetycznych, analiz szeregów 
czasowych), wdrożenie systemów zarządzania, takich jak Six Sigma czy Zrównoważona Karta Wyników 
(BalanceScorecard), zastosowanie w przedsiębiorstwie analizy kosztów, np. ABC (Activity Based Costing). 

 B2B – platforma handlowa dla klientów biznesowych; 
W ostatnim czasie Spółka usprawniła komunikację z dostawcami poprzez wdrożenie elektronicznej wymiany 
dokumentów EDI poprzez platformę ECOD firmy Comarch. Obecnie Zarząd Spółki uważa za koniecznośd 
ułatwienia komunikacji z klientami poprzez wdrożenie platformy B2B. Zakup nowoczesnego systemu, udostępnia 
Spółce możliwośd prezentowania klientom danych poprzez stronę internetową jak również umożliwia im 
bezpośredni dostęp do systemu ERP Spółki. W wyniku tego klient będzie posiadad aktualną ofertę Spółki, a z 
drugiej strony Spółka zaoszczędzi czas potrzebny na przesyłanie i przetwarzanie informacji. Dodatkowo klientom, 
którzy nie posiadają nowoczesnych rozwiązao w swoich firmach Spółka będzie w stanie udostępnid wysoko 
przetworzone dane w postaci analiz i raportów.  

 poczta korporacyjna – wdrożenie systemu Microsoft Exchange; 
Wdrożenie tego systemu ma na celu umozliwienie komunikacji wewnętrznej Spółki, a także zadbanie szybkośd i 
bezpieczeostwo przesyłu danych. System ten Spółka traktuje jako pierwszy etap usprawnienia komunikacji 
wewnętrznej. W dalszym etapie wrażany firmowy intranet w oparciu o rozwiązania Microsoft.  

 rozbudowa procesów obecnego systemu ERP 
Rozwój firmy oraz wdrożenie nowych systemów determinuje koniecznośd modyfikacji procesów we wszystkich 
obszarach działalności. W chwili obecnej Spółka zakooczyła etap analizy przedwdrożeniowej. Implementacja 
zmian planowana jest na I i II kwartał 2011. 

Cele emisji Akcji serii B 

W ramach niepublicznej emisji Akcji serii B, Emitent pozyskał środki w wysokości 7,59 mln PLN, które zostaną przeznaczone 
na:  
 projekt „OSTEL” - 7 mln PLN (48% – zakup praw majątkowych, 52% - zasilenie kapitału obrotowego), 
 uruchomienie nowych 2 punktów sprzedaży – 0,59 mln PLN. 

Spółka w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, podwajając w ciągu 4 lat przychody przy jednoczesnym utrzymaniu 
rentowności na poziomie uzyskiwanym przez najbliższą konkurencję Spółki. Jednym z podstawowych założeo strategii jest 
rozwój sieci sprzedaży. Spółka funkcjonuje na mocno rozdrobnionym rynku, w którym chce odgrywad istotną rolę 
konsolidacyjną. Spółka będzie ten cel realizowad poprzez budowanie własnych, nowych oddziałów bądź oraz zakup 
istniejących aktywów dystrybucyjnych. Emitent posiada doświadczenie w akwizycjach (zrealizowane 2 transakcje) oraz w 
skutecznej restrukturyzacji kupowanych aktywów dystrybucyjnych. W latach 2006 – 2010 Spółka otworzyła 12 nowych 
punktów sprzedaży bazując na dwóch akwizycjach (odkup od Bomap Sp. z o.o. i Ajespol S.j.) oraz budując nowe oddziały w 
oparciu o przejęcie doświadczonych pracowników.  

Projekt „OSTEL”: Emitent podpisał w dniu 7 stycznia 2011 r. umowę koocową zakupu niezorganizowanej części 
przedsiębiorstwa ZPCHR "OSTEL" MICHAŁ OSTAFIOSKI, posiadającego 6 punktów sprzedaży. W wyniku transakcji powstał 
nowy region operacyjny Spółki – region wschodni, na obszarze w którym Emitent do tej pory nie prowadził działalności.  

Transakcja ma istotny wpływ na rozwój Emitenta ponieważ: 
 w OSTEL funkcjonuje średni szczebel zarządzania, co eliminuje ryzyko odejścia klientów wskutek zmiany właściciela, 
 OSTEL posiada mocno zbieżny ze Spółką asortyment oraz kulturę organizacyjną, 
 Spółka nie przejmuje należności i  zobowiązao OSTEL, 
 przejmowane od OSTEL punkty dystrybucji według szacunków Emitenta w 2010 roku wygenerowały 25 mln PLN 

przychodów ze sprzedaży. 
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Tabela: Wybrane informacje finansowe OSTEL (w mln PLN) 

Wyszczególnienie  2011 
prognoza* 

2012  
    prognoza** 

Przychody 6,4 27,8 

EBIT -0,2 1,48 

EBITDA 0,05 1,59 

Zysk netto -0,16 1,18 

Źródło: Emitent 

*) prognoza za okres 1.01.2011 – 31.03.2011 
**) prognoza za okres 1.04.2011 – 31.03.2012 

4.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Spółki, w tym inwestycji kapitałowych, 
za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie informacyjnym 

W okresie objętym sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Emitent nie prowadził 
znaczących inwestycji. 

4.15. Opis bieżących inwestycji krajowych i zagranicznych Spółki, w tym inwestycji kapitałowych 

Spółka rozpoczęła budowę Centrum Logistycznego zlokalizowane w miejscowości Małopole – wartośd inwestycji 8,5mln 
PLN, rozpoczęcie inwestycji kwiecieo 2010r., zakooczenie II kwartał 2011r. Inwestycja finansowana ze środków własnych 
oraz kredytu. Na inwestycję składa się:  
 hala wysokiego składowania o powierzchni 3 tys. mkw., w której przewidziane jest składowanie ok. 2 tys. palet oraz 4,5 

tys. półek na towary drobnicowe oraz przewijanie kabli, 

 częśd biurowa o powierzchni 900 mkw. w tym: zaplecze dla magazynu, sala konferencyjna ok. 150 mkw, pomieszczenia 

dla Zarządu, działu handlowego, logistyki, zakupów i spedycji, 

 zewnętrzny plac odkładczy o powierzchni ok. 6 tys. mkw. przewidziany pod parkingi, magazynowanie objętościowych 

towarów oraz kabli. 

W dniu 7 stycznia 2011 r. Emitent podpisał umowę koocową zakupu niezorganizowanej części przedsiębiorstwa ZPCHR 

"OSTEL" MICHAŁ OSTAFIOSKI, posiadającego 6 punktów sprzedaży, która została rozliczona w połowie marca 2011 roku ze 

środków z emisji akcji. Dzięki transakcji powstał nowy region operacyjny Spółki – region wschodni, na obszarze w którym 

Emitent do tej pory nie prowadził działalności. 

W dniu 16 marca 2011 roku Emitent podpisał umowę nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Krasnystawie o pow. 1.0358 

ha. Wartośd umowy wynosi 2.300.000 PLN. 

4.16. Wybrane dane finansowe  

Poniżej w tabeli zaprezentowano wybrane dane emitenta za okres od 01.04.2010 do 31.12.2010 oraz za okres od 
01.04.2009 do 31.03.2010 wraz z okresami porównawczymi. 

Tabela: Wybrane dane finansowe Emitenta (dane w tys. PLN). 

Wyszczególnienie  
Za okres  

04.2010-12.2010 
(9 miesięcy) 

Za okres                         
04.2009-12.2009 

(9 miesięcy) 

Za okres            
04.2008-03.2009 

(12 miesięcy) 

Za okres           
04.2007-03.2008 

(12 miesięcy) 

Przychody netto ze sprzedaży 94.156,21 78.236,63 100.309,20 84.403,94 

Zysk ze sprzedaży 4.266,11 3.147,78 3.038,40 3.793,17 

EBIDTA 5.819,30 4.505,74 4.839,92 5.491,86 

Amortyzacja 1.008,62 819,35 1.208,56 1.312,18 

Zysk brutto 4.379,24 3.462,78 3.209,01 4.002,73 

Zysk netto 3.539,42 3.024,00 2.467,72 3.168,55 

Kapitał (fundusz) podstawowy 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Kapitał (fundusz) własny 13.485,09 10.188,61 9.273,23 8.021,56 
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Zobowiązania długoterminowe, w tym: 8.034,46 5.672,40 5.949,01 1.377,15 

-kredyty bankowe 6.923,83 4.765,20 5.301,60 .892,00 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 43.530,26 33.119,82 27.225,04 19.221,78 

-kredyty bankowe 9.087,59 3.742,77 2.804,50 1.375,63 

Aktywa trwałe 21.431,77 11.561,26 11.464,04 4.295,78 

Aktywa obrotowe, w tym: 44.216,44 37.641,09 31.364,89 24.795,27 

-zapasy 16.851,93 13.475,77 14.117,22 12.443,75 

-należności krótkoterminowe 27.179,41 23.770,50 16.639,00 12.093,88 

-środki pieniężne i inne aktywa 47,60 55,39 76,56 109,35 

Suma bilansowa 65.648,21 49.202,35 42.828,93 29.091,05 

Źródło: Emitent  

4.17. Szacunkowe i prognozowane wyniki finansowe 

4.17.1. Podstawowe założenia do prognoz i szacunków Emitenta 

Metodologia prognoz wyników finansowych i wyników szacunkowych dla Grodno S.A. 

Zarząd Emitenta, przygotowując szacunek wyników na rok 2010/2011 oraz prognozę wyników 2011/2012 brał pod uwagę 
m.in.: 
 ogólnodostępne prognozy makroekonomiczne dotyczące polskiej gospodarki, które mogą mied wpływ na działalnośd 

spółki, 
 dostępne publicznie analizy i prognozy rozwoju branży elektrotechnicznej i energetycznej, w której spółka prowadzi 

działalnośd, 
 własną ocenę perspektyw rozwoju polskiego rynku elektrotechnicznego i energetycznego, 
 plany strategiczne spółki dotyczące m.in. już realizowanych i przyszłych inwestycji, kosztów, przychodów, jak również 

przepływów finansowych oraz finansowania działalności. 

4.17.2. Założenia do prognoz i szacunków finansowych niezależne od Emitenta 

Zarząd Emitenta przygotowując szacunek wyników na rok 2010/2011 oraz prognozę wyników 2011/2012 opierał się na 
danych makroekonomicznych. Prognozy przychodów i kosztów sporządzone przez Emitenta uwzględniają prognozowany 
wzrost gospodarczy na poziomie 3,5% oraz prognozowaną inflację w wysokości 2,5% rocznie. 

Dodatkowe niezależne od Emitenta, czynniki związane z prognozami: 

1. Wartośd uzyskiwanych marż 

Założono poziom marż na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2010. Czynniki: 

 rosnący rynek spowoduje zmniejszenie walki konkurencyjnej, 
 wzrost cen surowców w roku 2010 i dalsze prognozy ich wzrostu spowoduje wzrost cen towarów. 

2. Wartośd uzyskiwanych premii pieniężnych  
 uzyskiwane premie pieniężne od dostawców stanowią istotny składnik wyniku Spółki. Założono, że pozostaną one 

na tym samym poziomie jak w poprzednim roku, 
 założono, że w roku 2011 nie ulegnie spadkowi cena miedzi na rynkach światowych. 

4.17.3. Założenia do prognoz i szacunków finansowych zależne od Emitenta 

Zarząd GRODNO S.A., przygotowując szacunek wyników na rok 2010/2011 oraz prognozę wyników 2011/2012 opierał się na 
następujących głównych założeniach: 

1. Emitent zrealizuje następujące inwestycje: 
 w I półroczu 2011 zostanie oddane do użytku zostanie centrum logistyczne, 
 w I półroczu 2011 wdrożony zostanie system WMS do zarządzania magazynem, 
 w roku 2011 wdrożony zostanie system bussinessinteligence. 

2. Koszty działalności operacyjnej, w tym koszty ogólnego Zarządu, oparto na danych za ostatni zakooczony rok obrotowy 
i uwzględniono eskalację kosztów m.in. z powodu wzrostu zatrudnienia w związku z przeprowadzaną akwizycją i 
planami wzrostu liczby punktów sprzedaży oraz szacowanym poziomem inflacji. 
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4.17.4. Prognozy i szacunki finansowe 

Poniżej w tabeli zaprezentowane prognozy i szacunki finansowe Emitenta na lata 2010/2011 i 2011/2012. 

Tabela: Prognozy i szacunki finansowe Emitenta (dane w mln PLN). 

Wyszczególnienie  
01.04.2010-31.03.2011 

szacunek* 

01.04.2011-31.03.2012 

prognoza** 

Przychody 130,18 154,8 

EBIT 6,0 7,1 

EBITDA 7,6 9,6 

Zysk netto 4,1 4,9 

Źródło: Spółka 

*)    Konsolidacja wyników  OSTEL za okres 01-03.2011   
**) Pełna konsolidacja wyników OSTEL  

4.18. Informacje o wszczętych wobec Spółki postępowaniach: upadłościowym, układowym lub 
likwidacyjnym 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani postępowanie upadłościowe, ani postępowanie upadłościowe z możliwością 
zawarcia układu z wierzycielami. Nie zostało również wszczęte wobec Emitenta postępowanie likwidacyjne. 

4.19. Informacje o wszczętych wobec Spółki postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub 
egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowao ma lub może mied istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta  

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte żadne postępowania ugodowe, egzekucyjne lub arbitrażowe, których wynik ma lub 
może mied istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

4.20. Informacja na temat wszystkich innych postępowao przed organami rządowymi, 
postępowao sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za 
okres obejmujący ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpid według wiedzy 
Emitenta, a które to postępowania mogły mied lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą 
mied istotny wpływ na sytuację finansową Spółki, albo zamieszczenie stosownej informacji o 
braku takich postępowao 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte żadne postępowania przed organami administracji publicznej i samorządowej, 
postępowania sądowe, ugodowe, egzekucyjne lub arbitrażowe, których wynik ma lub może mied istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta. 

Ponadto Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie  uważa, aby miał stad się w przyszłości podmiotem postępowao, 
które to postępowania mogłyby mied istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

4.21. Zobowiązania Spółki istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązao wobec posiadaczy 
instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego 
sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązao, które mogłyby istotnie wpłynąd na realizację 
zobowiązao wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. 

4.22. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z 
działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub Informacja o 
nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 
gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym Dokumencie informacyjnym, nie wystąpiły 
żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki działalności gospodarczej Spółki. 
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4.23. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej 
Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które 
powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w Dokumencie 
Informacyjnym 

Do istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej  i finansowej Emitenta, które powstały po sporządzeniu danych 
finansowych zamieszczonych  w niniejszym Dokumencie Informacyjnym zaliczyd można: 

1. Rozpoczęcie budowy Centrum Logistycznego zlokalizowane w miejscowości Małopole – wartośd inwestycji 8,5 mln 
PLN, rozpoczęcie inwestycji kwiecieo 2010r., zakooczenie II kwartał 2011r. Inwestycja finansowana ze środków 
własnych oraz kredytu. Na inwestycję składa się:  
 hala wysokiego składowania o powierzchni 3 tys. mkw., w której przewidziane jest składowanie ok. 2 tys. palet 

oraz 4,5 tys. półek na towary drobnicowe oraz przewijanie kabli, 
 częśd biurowa o powierzchni 900 mkw. w tym: zaplecze dla magazynu, sala konferencyjna ok. 150 mkw, 

pomieszczenia dla Zarządu, działu handlowego, logistyki, zakupów i spedycji, 
 zewnętrzny plac odkładczy o powierzchni ok. 6 tys. mkw. przewidziany pod parkingi, magazynowanie 

objętościowych towarów oraz kabli. 

2. W dniu 7 stycznia 2011 r. Emitent podpisał umowę koocową zakupu niezorganizowanej części przedsiębiorstwa ZPCHR 
"OSTEL" MICHAŁ OSTAFIOSKI, posiadającego 6 punktów sprzedaży, która została rozliczona w połowie marca 2011 
roku ze środków z emisji akcji. Dzięki transakcji powstał nowy region operacyjny Spółki – region wschodni, na obszarze 
w którym Emitent do tej pory nie prowadził działalności. 

3. W dniu 16 marca 2011 r. Emitent podpisał umowę nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Krasnystawie o pow. 

1.0358 ha. Wartośd umowy wynosi 2.300.000 PLN  

4.24. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze 

4.24.1. Zarząd Emitenta 

W skład Zarządu wchodzą:  

 Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

 Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy 

 Monika Jurczak – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający 

Funkcję Prezesa Zarządu spółki Grodno S.A sprawuje od września 2006. Zajmuje się tworzeniem strategii i głównych 
kierunków rozwoju firmy. Wyznacza cele i procesy działao realizowanych przez Spółkę. 

Wykształcenie: absolwent SGH na kierunku Marketing i Zarządzanie, mgr Ekonomii. 

Doświadczenie zawodowe: 
- II 1994 – XI 2002 – Grodno Sp. z o.o. – różne stanowiska związane z handlem, 
- XI 2002 – X 2006 - Grodno Sp. z o.o. – V-ce Prezes Zarządu, 
- X 2006 – XI 2009 – Prezes Zarządu Grodno Sp. z o.o. 
- XI 2009 - do teraz – Prezes Zarządu Grodno S.A. 
- X 2002 – do teraz – Prezes Zarządu Electro Service Sp.z o.o. 
- II 2005 – VII2005 – V-ce Prezes Zarządu Grupy Dystrybucyjnej Inter Elektro, 
- VII 2005 – VIII 2007 – Prezes Zarządu Grupy Dystrybucyjnej Inter Elektro 
- VIII 2007 – XI 2008 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Inter Elektro S.A.  
- II 2005 – XI2008 – Dyrektor Zarządzający Imelco Polska 
- X 2008 – do teraz - Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Megawat  

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu 

Funkcję Wiceprezesa sprawuje od września 2006 roku. Jest odpowiedzialny za wyznaczanie strategii sprzedaży oraz 
związanych z nią działao marketingowych i promocyjnych. 

Wykształcenie: absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w W-wie, mgr Ekonomii 

Monika Jurczak – Członek Zarządu, dyrektor ds. Finansów 

Pracuje w spółce od 1994 roku. Koordynuje procesy zapewniające stabilizację finansową. Nadzoruje działania prawne. 
Wykształcenie: absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, mgr Ekonomii. 

4.24.2. Rada Nadzorcza 
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W skład Rady Nadzorczej wchodzą:  

 Mirosława Jurczak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej   

 Alicja Jurczak – Członek Rady Nadzorczej   

 Włodzimierz Jurczak - Członek Rady Nadzorczej   

 Mariusz Winglarek - Członek Rady Nadzorczej   

 Marcin Woźniak – CzłonekRady Nadzorczej 

Mirosława Jurczak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej   

Wykształcenie: Średnie ekonomiczne 

Doświadczenie zawodowe: 
- V 1968 – II 1974 – Biuro Sprzedaży Sprzętu i Porcelany Elektrotechnicznej ELEKTROSPRZĘT – na stanowiskach referent 

handlowy i kierownik sekcji kooperacji i zbytu bezpośredniego, 
- III 1974 – VI 1980 – Biuro Studiów i projektowania Rozwoju Przemysłu Maszynowego PROMASZ – na stanowisku 

asystent projektanta, 
- VII 1980 – VIII 1990 – Spółdzielnia Inwalidów ELEKTRA – na stanowisku księgowa oraz kierownik działu księgowości, 
- X 1990 – uruchomienie firmy GRODNO, 
- X 1990 – XII 1994 – właścicielka firmy pod nazwą GRODNO Mirosława Jurczak, 
- I 1994 – X 2006 – Prezes Zarządu GRODNO Sp. z o.o. 
- X 2006 – XI 2009 – Członek Zarządu GRODNO Sp. z o.o. 
- XI 2009 – do teraz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej GRODNO S.A. 

Alicja Jurczak – Członek Rady Nadzorczej   

Wykształcenie:  absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeo i Bankowości, uzyskany tytułu magistra na kierunku finanse i 
bankowośd. 

Doświadczenie zawodowe: 
- V 1997r. – VII 2000r – Towarzystwo Ubezpieczeniowo – Reasekuracyjne „POLISA” S.A.: asystentka Prezesa Zarządu, 

asystentka Dyrektora ds. Rozwoju, specjalista ds. sieci sprzedaży, specjalista ds. opracowywania danych listy 
wierzytelności, 

- VIII 2000r. – XII 2006r. – J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A.:  asystentka Prezesa Zarządu, specjalista w Zespole Polityki 
Cenowej, Zastępca Dyrektora Działu Logistyki, Kierownik Zespołu Polityki Cenowej; 

- I 2007r – obecnie – Kancelaria Notarialna: Asystent Notariusza.      

Włodzimierz Jurczak – Członek Rady Nadzorczej   

Wykształcenie: Średnie techniczne 

 Doświadczenie zawodowe: 
- VII 1993 – XII1998 – Handlowiec w GRODNO Sp. z o.o., 
- I1999 – XI 2009 – Kierownik Punktu Sprzedaży GRODNO Sp. z o.o. 
- XI2009 – do teraz - Kierownik Punktu Sprzedaży GRODNO S.A. 

Mariusz Winglarek – Członek Rady Nadzorczej   

Wykształcenie:   
- Absolwent Szkoły Główna Planowania i Statystyki, Wydział Handlu Zagranicznego 
- studia podyplomowe „Management of enterprise - option marketing” w Centre Formation Permanente w Ecole 

Superieure de Commerce de Toulouse 

Doświadczenie zawodowe: 
- VI 2009 – do teraz: Strauss Cafe Poland. Zajmowane stanowisko: Dyrektor Zarządzający AFH - Strauss Cafe Poland Sp z 

o.o., członek Zarządu. 
- I 2009 – maj 2009: prowadzenie własnej firmy konsultingowej w aspektach komercyjnych i ogólnego zarządzania 
- I 2004 – grudzieo 2008: Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. (poprzednio Grupa Handlowa Sp. z o.o.), spółka 

należąca do Grupy Żywiec S.A. (wchodzącej w skład Heineken Group). Zajmowane stanowiska: Dyrektor Marketingu 
(2004-2008) i Członek Zarządu Grupy Żywiec S.A. (od listopada 2007) – odpowiedzialny za całośd portfolio piwnego 
Grupy Żywiec 

- X 1998 – XII 2003: Elite Polska Sp. z o.o. Zajmowane stanowisko: Dyrektor Marketingu, Dyrektor Marketingu ds. NPD i 
Członek Zarządu 

- X 1994 – IX 1998: Wedel S.A., Frito-Lay Poland (Pepsico Foods International). Zajmowane stanowisko: XII ’97 – IX’98 - 
Category Manager marki extruded i pellets 

- X’96 - XI’97  - Marketing Manager Wyrobów Konfekcjonowanych (Mieszanka Wedlowska, Wedlowskie bombonierki, 
Ptasie Mleczko, cukierki twarde, cukierki nadziewane, wyroby wschodnie, etc) 

- X’94 - IX’96 - Brand Manager – Pieczywo Cukiernicze (Delicje, Pierniczki Alpejskie, Herbatniki) 
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- XII’92 - X’94 - Colgate - Palmolive Poland 

Marcin Woźniak – Członek Rady Nadzorczej   

Wykształcenie:  absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

Doświadczenie zawodowe: 

W 1999 roku odbył roczny staż w Wielkiej Brytanii. Z branżą reklamy internetowej związany od 10 lat. Współzałożyciel i 
Dyrektor Zarządzający międzynarodowego domu sprzedaży mediów ARBOinteractive. Obecnie ARBOinteractive obejmuje w 
Polsce największą ogólno -tematyczną internetową sied reklamową - ARBOnetwork, biznesową sied reklamową – BizOn 
media, sied internetowej reklamy wideo – V2Media, sied reklamy targetowanej behawioralnie – BEHAVIA, brokera SEO/SEM 
– LogicSearch, system reklamy intekstowej SmartContext oraz agencję interaktywną – adKing.  Od początku  2008 r. Marcin 
Woźniak odpowiedzialny jest za jej rozwój firmy w Europie Środkowo- Wschodniej i ekspansję na nowe rynki. Obecnie 
największe wyzwanie na rynku rosyjskim, gdzie prowadzona przez niego firma w 2010 doszła do break-even. W  2008 
ARBOmedia AG została kupiona przez największy dom sprzedaży mediów w Szwajcarii – GOLDBACH MEDIA, a polski oddział 
stanowił ponad połowę całej wyceny firmy. Od października 2008 członek zarządu ARBOmedia A.G. Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej IAB w Polsce. W 2010 tytuł ‘Człowieka Roku Polskiego Internetu’ za osiągnięcia życiowe w prestiżowym 
konkursie MIXX AWARDS. Prelegent polskich i zagranicznych konferencji. 

4.25. Dane o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających  
co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, strukturę akcjonariatu przedstawia tabela poniżej. 

Tabela. Struktura akcjonariatu   

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów 

Andrzej Jurczak 5.000.000 40,65% 10.000.000 44,84% 

Jarosław Jurczak 5.000.000 40,65% 10.000.000 44,84% 

Pozostali akcjonariusze 2.300.000 18,70% 2.300.000 10,32% 

Razem 12.300.000 100% 22.300.000 100% 

Źródło: Spółka 

Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, jest dwóch akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 10 % głosów 
na walnym zgromadzeniu: 
1. Andrzej Jurczak, który posiada 5.000.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 500.000 PLN, które uprawniają łącznie do 

10.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 44,84% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
2. Jarosław Jurczak, który posiada 5.000.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 500.000 PLN, które uprawniają łącznie do 

10.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 44,84% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

4.26. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”  

W dniu 04.02.2011 pomiędzy Andrzej Jurczak, a PROFESCAPITAL została podpisana umowy typu „lock-up” zobowiązująca 
Pana Andrzeja Jurczak, który posiada 5.000.000 Akcji serii A, do czasowego ograniczenia w rozporządzaniu akcjami Spółki. 
Zakaz rozporządzania akcjami obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania Akcji serii B Spółki na 
NewConnect.  

W dniu 04.02.2011 pomiędzy Jarosław Jurczak, a PROFESCAPITAL została podpisana umowy typu „lock-up” zobowiązująca 
Pana Jarosław Jurczak, który posiada 5.000.000 Akcji serii A, do czasowego ograniczenia w rozporządzaniu akcjami Spółki. 
Zakaz rozporządzania akcjami obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania Akcji serii B Spółki na 
NewConnect. 

4.27. Umowa sprzedaży akcji Spółki do Animatora Rynku 

W związku z zapisami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Rozdział III, Oddział, 1 § 1, ust. 4, pkt 2  nakazujących  
posiadanie  przez  Spółkę Animatora  Rynku  instrumentów  finansowych oraz środków pieniężnych umożliwiających 
prawidłowe wykonywanie w stosunku do instrumentów finansowych Spółki obowiązków wynikających z umowy począwszy 
od dnia ich pierwszego notowania, w dniu 21 lutego 2011 r. została zawarta umowa w ramach której Animator Rynku objął  
3.031 Akcji serii B Spółki. Cena nabycia jednej Akcji serii B wyniosła 3,30 PL. Transakcja nabycia akcji Spółki została 
zrealizowana jako konsekwencja zawartej pomiędzy Spółką, a DM BOŚ S.A. umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla 
Spółki na rynku NewConnect. 
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4.28. Znaki towarowe oraz patenty należące do Emitenta 

Poniżej w tabeli przedstawione są znaki towarowe oraz patenty leżące do Spółki na dzieo sporządzenia Dokumentu 
informacyjnego. 

Tabela. Znaki towarowe  

Lp. Data Przedmiot zgłoszenia Miejsce zgłoszenia 
Termin ważności 

ochrony  

Znaki towarowe  

1 10.02.2004 
Prawo ochronne na znak 
towarowy Grodno 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  10.02.2014 

Źródło: Emitent 
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5. Sprawozdanie finansowe 

W mniejszym rozdziale zamieszczone zostały: 
 w pkt. 5.1 Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.04.2009 do 31.03.2010 roku, 
 w pkt. 5.2 opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres 01.04.2009 do 31.03.2010 roku, 
 w pkt. 5.3 raport z badania sprawozdania finansowego za okres 01.04.2009 do 31.03.2010 roku. 

5.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta  

 

GRODNO  

Spółka  akcyjna 

Sprawozdanie finansowe 

za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2010 

 

GRODNO Spółka akcyjna 

Michałów Grabina, ul. Kwiatowa 14 

05-126 Nieporęt 

 

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy  

od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. 

 

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że z uwagi na brak przesłanek świadczących 
o zagrożeniu kontynuacji działalności gospodarczej, Spółka będzie ją kontynuowad w dającej się przewidzied przyszłości oraz 
nie zamierza ani nie musi zaniechad działalności lub istotnie zmniejszyd jej zakresu. 

 

Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek  przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz dodatkowe 
informacje i objaśnienia zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawione w niniejszym dokumencie w 
następującej kolejności: 

                           Strona 

i. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego                      45 

Ii. Bilans na 31 marca 2010 r.                                                         46 

Iii. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)                      48 

Iv. Rachunek przepływów pieniężnych                                        Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

V. Zestawienie  zmian  w  kapitale  własnym                          Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Vi. Informacja dodatkowa                                                       50 

Sprawozdanie z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego. 

 

Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu   

Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu 

Monika Jurczak – Członek Zarządu 

Marta Olszewska – Główna Księgowa 

 

Michałów Grabina, dnia 28 lipca 2010 
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I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Informacje o spółce 

1. GRODNO spółka akcyjna z siedzibą w Michałowie – Grabinie przy ul. Kwiatowej 14 powstałą w wyniku 
przekształcenia GRODNO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z 
dnia 7 października 2009 roku, podjętą w obecności notariusza Danuty Kosim-Kruszewskiej w Warszawie (Rep. A 
8059/2009). 

Przekształcona Spółka w dniu 20 listopada 2009 uzyskała wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000341683   

2. GRODNO Sp. z o.o. – poprzednik prawny Spółki – została utworzona w dniu 17 września 1996 roku i wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000180654  

3. Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności jest sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów 
elektrycznych, elektrotechnicznych i oświetleniowych.  

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.04.2009 r. do 31.03.2010 r. przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę gospodarczą w dającej się przewidzied przyszłości.  

Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru 

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

spółka stosuje metodę liniową amortyzacji, przy zastosowaniu następujących rocznych stawek amortyzacyjnych:  

 budynki i budowle                        4,0 % - 11,0 % 

 urządzenia techniczne i maszyny    10,0 % - 30,0 % 

 środki transportu                       14,0 % - 40,0 % 

 pozostałe środki trwałe      18,0 % - 22,0 % 

 programy komputerowe                                         33,3%   
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3.500 zł umarzane są 

jednorazowo w 100% w miesiącu przekazania ich do używania 

- środki trwałe przyjmowane do używania na podstawie umów leasingu kwalifikowane są do aktywów Spółki  

- akcje przeznaczone do sprzedaży - wyceniane są według ceny (wartości) rynkowej  

- rzeczowe składniki aktywów obrotowych wykazywane są według ceny nabycia i korygowane o odpisy aktualizujące ich 
wartośd 

- wartości rozchodu zapasów ustalane są metodą, „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” 

- należności wyceniane są w wartości nominalnej, skorygowanej o odpisy aktualizujące ich wartośd 

- zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty  

- zobowiązania finansowe z tytułu leasingu wykazywane są  w wysokości niespłaconych rat kapitałowych 

- kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej 

- Spółka nie tworzy rezerw na odprawy emerytalne i rentowe, ewentualne wypłaty świadczeo pracowniczych 
przyznawane w myśl kodeksu pracy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, stanowiłyby kwotę nie 
wpływającą istotnie na wynik finansowy 

- premie pieniężne z tytułu zrealizowanych umownych wartości zakupów i sprzedaży wykazane są w następujący 
sposób: 

 korekta przychodów ze sprzedaży – premie udzielone kontrahentom  

 korekta wartości  sprzedanych towarów i korekta wartości zapasów towarów handlowych – premie otrzymane od 
kontrahentów 

- w rachunku przepływów pieniężnych wpływy i wydatki, dotyczące kredytu w części  zaciągniętej i spłacanej przez 
współkredytobiorców wykazywane są w wartościach netto. 
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II. BILANS na 31 MARCA 2010 r. 

 Informacja 
Dodatkowa 

31 marca 2009 r. 
zł 

31 marca 2010 r. 
zł 

AKTYWA    

A.  Aktywa trwałe  VI.2.6) 11 464 035,89 12 343 019,94 

         Wartości niematerialne i prawne VI.1.1) 115 675,04 110 090,64 

Inne wartości niematerialne i prawne   110 375,04 110 090,64 

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  5 300,00 0,00 

 Rzeczowe aktywa trwałe VI.1.1), 
VI.1.2) 

8 828 287,85 9 881 211,30 

Środki trwałe   8 296 641,60 8 546 300,82 

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu)  

 4 724 550,31 4 724 550,31 

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

 1 117 308,36 1 281 853,86 

- urządzenia techniczne i maszyny   178 683,05 164 289,68 

- środki transportu   2 123 412,57 2 245 337,62 

- inne środki trwałe   152 687,31 130 269,35 

Środki trwałe w budowie  469 331,49 985 710,48 

Zaliczki na środki trwałe w budowie  62 314,76 349 200,00 

Należności długoterminowe   2 146 400,00 1 896 800,00 

Od pozostałych jednostek  2 146 400,00 1 896 800,00 

 Inwestycje długoterminowe   20 000,00 0,00 

Długoterminowe aktywa finansowe   20 000,00 0,00 

 - w pozostałych jednostkach  20 000,00 0,00 

    - udziały i akcje  20 000,00 0,00 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe VI.1.9) 353 673,00 454 918,00 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

VI.2.4) 
218 673,00 454 918,00 

Inne rozliczenia międzyokresowe  135 000,00 0,00 

B.  Aktywa obrotowe   31 364 893,28 33 340 454,95 

Zapasy   14 117 221,92 14 469 792,15 

Materiały 
Towary 
Zaliczki na poczet dostaw  

 0,00 
14 117 221,92 

0,00 

30 529,80 
14 429 262,35 

10 000,00 

Należności krótkoterminowe   16 638 998,80 18 426 564,36 

Należności od jednostek powiązanych   0,00 0,00 

    - z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  0,00 0,00 

       do 12 miesięcy  0,00 0,00 

    - inne  0,00 0,00 

Należności od pozostałych jednostek  16 638 998,80 18 416 564,36 

- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:  16 114 078,38 17 957 662,62 

  do 12 miesięcy   16 114 078,38 17 957 662,62 

- z tytułu podatków, ceł, ubezp.społ. i  innych 
świadczeo 

 119 559,69 84 265,53 

- inne  405 360,73 374 636,21 

Inwestycje krótkoterminowe  76 562,06 148 552,80 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 
   - w pozostałych jednostkach 
      - udziały lub akcje 

 76 562,06 
0,00 
0,00 

148 552,80 
70 000,00 
70 000,00 

- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   76 562,06 78 552,80 

                  - środki pieniężne w kasie i  na rachunku 
bankowym 

 76 562,06 65 202,80 

                - inne środki pieniężne  0,00 13 350,00 

 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  VI.1.10) 532 110,50 305 545,64 

SUMA BILANSOWA (A+B)   42 828 929,17 45 683 474,89 
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BILANS NA 31 MARCA 2010 r. (c.d.) 

 Informacja 
Dodatkowa 

31 marca 2009 r. 
zł 

31 marca 2010 r. 
zł 

PASYWA    

A.   Kapitał własny  9 273 231,52 9 945 667,56 

1.1.1.1.1 Kapitał  podstawowy  VI.1.3) 1 000 000,00 1 000 000,00 

Kapitał  zapasowy  5 661 086,18 6 020 186,91 

Kapitał  rezerwowy  144 426,61 144 426,61 

Zysk (strata) z lat ubiegłych VI.5 0,00 0,00 

Zysk (strata) netto  VI.1.4) 2 467 718,73 2 781 054,04 

Odpis z zysku netto w ciągu roku  0,00 0,00 

B.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  33 555 697,65 35 737 807,33 

Rezerwy na zobowiązania VI.1.5) 269 792,05 197 952,00 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego VI.2.5) 128 837,00 139 357,00 

Pozostałe rezerwy  140 955,05 58 595,00 

  - krótkoterminowe  140 955,05 58 595,00 

 Zobowiązania długoterminowe  VI.1.7) 5 949 007,84 5 212 768,16 

Wobec pozostałych jednostek:  5 949 007,84 5 212 768,16 

    - kredyty i pożyczki  5 301 600,00 4 765 200,00 

    - inne zobowiązania długoterminowe   647 407,84 447 568,16 

Zobowiązania krótkoterminowe  VI.1.8) 27 225 039,51 30 327 087,17 

Wobec jednostek powiązanych   0,00 0,00 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  0,00 0,00 

  do 12 miesięcy  0,00 0,00 

Wobec pozostałych jednostek  27 192 375,30 30 322 688,91 

- kredyty i pożyczki  2 804 504,02 4 153 840,83 

- inne zobowiązania finansowe  588 286,35 2 673 369,46 

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  21 669 645,44 22 135 313,67 

  do 12 miesięcy  21 669 645,44 22 135 313,67 

- zaliczki otrzymane na dostawy  82 225,77 32 236,40 

- z tytułu podatków, ceł, ubezp.społ. i innych świadczeo  1 172 170,12 1 135 685,75 

- z tytułu wynagrodzeo  295 849,64 192 217,80 

- inne  579 693,96 25,00 

Fundusze specjalne  32 664,21 4 398,26 

 Rozliczenia międzyokresowe   111 858,25 0,00 

SUMA BILANSOWA (A+B)   42 828 929,17 45 683 474,89 
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III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 
Za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010 r. 

 

 
 

Informacja 
Dodatkowa 

12 miesięcy do 
31 marca 2009 r. 

zł 

12 miesięcy do 
31 marca 2010 r. 

zł 

A.  Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi VI.2.1) 100 309 203,40 100 247 025,46 

- od jednostek powiązanych   0,00 0,00 

Przychód ze sprzedaży produktów i usług  69 582,84 284 270,37 

Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów   100 239 620,56 99 962 755,09 

B.  Koszty działalności operacyjnej   97 270 799,68 97 060 665,48 

Amortyzacja   1 208 557,07 1 096 970,89 

Zużycie materiałów i energii   1 033 913,57 1 180 233,69 

Usługi obce   4 226 124,88 4 790 428,86 

Podatki i opłaty   96 773,43 151 195,31 

Wynagrodzenia   9 581 915,69 10 476 289,01 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  1 899 849,65 2 142 447,80 

Pozostałe  906 363,51 953 677,36 

Wartośd sprzedanych towarów i materiałów  78 317 301,88 76 269 422,56 

C.  Zysk/ Strata ze sprzedaży (A-B)   3 038 403,72 3 186 359,98 

D.  Pozostałe przychody operacyjne   1 964 026,70 2 276 281,37 

          Zysk ze zbycia aktywów niefinansowych  33 679,14 6 024,60 

Inne przychody operacyjne     1 930 347,56 2 270 256,77 

E.  Pozostałe koszty operacyjne  VI.1.6), VI.2.2) 1 371 063,09 1 659 085,16 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  495 542,77 198 448,41 

Inne koszty operacyjne   875 520,32 1 460 636,75 

F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej  
(C+D-E)  

 3 631 367,33 3 803 556,19 

G. Przychody finansowe   37 906,41 189 824,28 

Odsetki  37 906,41 138 895,92 

Aktualizacja wartości inwestycji  0,00 50 000,00 

Inne  0,00  928,36 

H. Koszty finansowe    460 261,01 539 630,43 

Odsetki  453 216,15 509 630,43 

Inne   7 044,86 30 000,00 

I. Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-
H)  

 3 209 012,73 3 453 750,04 

J. Wynik zdarzeo nadzwyczajnych   0,00 0,00 

Zyski nadzwyczajne   0,00 0,00 

K. Zysk/Strata brutto (I+J)   3 209 012,73 3 453 750,04 

L. Podatek dochodowy  VI.2.3) 741 294,00 672 696,00 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku 
(zwiększenie straty)  

 0,00 0,00 

N. Zysk/Strata netto (L-M)   2 467 718,73 2 781 054,04 
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IV. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE  

  

12 miesięcy do 12 miesięcy do 

31 marca 2009 r. 31 marca 2010 r. 

zł zł 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 021 561,79 9 273 231,52 

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 8 021 561,79 9 273 231,52 

1. Kapitał podstawowy na początek okresu 1 000 000,00 1 000 000,00 

1.1. Zmiany kapitału podstawowego – zwiększenie z tytułu emisji udziałów 0 0 

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 1 000 000,00 1 000 000,00 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0 0 

3. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 3 708 586,03 5 661 086,18 

   4.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 952 500,15 359 100,73 

        a) zwiększenie (z tytułu) 2 368 549,15 2 217 718,73 

          - podziału zysku 2 368 549,15 2 217 718,73 

         - przejęcia 0 0 

       b) zmniejszenie (z tytułu) 416 049,00 1 858 618,00 

         - wypłaty dywidendy 416 049,00 1 858 618,00 

 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 661 086,18 6 020 186,91 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 144 426,61 144 426,61 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowy na koniec okresu 144 426,61 144 426,61 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 168 549,15 2 467 718,73 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 168 549,15 2 467 718,73 

 - Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 

 - Korekty błędów 0 0 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3 168 549,15 2 467 718,73 

a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 

b) zmniejszenie (z tytułu) 3 168 549,15 2 467 718,73 

         - przekazanie na ZFŚS 0 0 

         - podział  zysku  - wypłata dywidendy 800 000,00 250 000,00 

         - rozliczenie zaliczkowych wypłat z zysku 0 0 

         - podwyższenie kapitału zapasowego 2 368 549,15 2 217 718,73 

         - podatek od zysku - podwyższenie kapitału podstawowego 0 0 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0 0 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0 0 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 

8. Wynik netto 2 467 718,73 2 781 054,04 

a) zysk netto 2 467 718,73 2 781 054,04 

b) strata netto 0 0 

c) odpisy z zysku 0 0 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 9 273 231,52 9 945 667,56 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 

9 023 231,52   9 945 667,56 
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V. INFORMACJA DODATKOWA 

1. Niektóre stosowane metody wyceny 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na 31 marca 2010 r są zgodne z ustawą o 
rachunkowości z 29 września 1994 r., zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek 
mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych, z  wyjątkiem środków trwałych podlegających 
okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie oraz w odrębnych przepisach, przez co wpływ 
inflacji nie jest uwzględniony. 

1) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne 

Środki  trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 umarzane są jednorazowo w momencie oddania 

do używania, natomiast powyżej 3.500,00 – umarzane w czasie. 

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa 

dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów. 

Amortyzacja jest dokonywana metoda liniową. 

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:  

 budynki i budowle, w tym inwestycje w obcych budynkach 4,0% - 11,0% 

 urządzenia techniczne i maszyny 10,0 % - 30,0 % 

 środki transportu   14,0 % - 40,0 % 

 pozostałe środki trwałe  18,0 % - 22,0 % 

Środki trwałe w budowie i grunty  nie są amortyzowane.  

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące: 

 programy komputerowe 33,3% 

Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego 

 
Oprogramowanie 

komputerów 

Pozostałe wartości 
niematerialne i 

prawne 

Zaliczki na poczet 
wartości 

niematerialnych i 
prawnych 

Razem 

  zł  zł  zł  zł 

Wartośd brutto  na  
1 kwietnia 2009 r. 847 082,04 0,00 5 300,00 852 382,04 

Zwiększenia 
 - Przyjęcie z inwestycji 
 - Przemieszczenie 

90 636,00 
85 336,00 

5 300,00  

0,00 
0,00 

 

90 636,00 
90 636,00 

5 300,00 

 Zmniejszenia 
  - Przemieszczenie   

5 300,00 
5 300,00 

5 300,00 
5 300,00 

Stan na  
31 marca 2010 r. 937 718,04 0,00 0,00 937 718,04 

     

Umorzenie na  
1 kwietnia 2009 r. 736 707,00 0,00 0,00 736 707,00 

Zwiększenia 
- naliczenia umorzenia 

90 920,40 
90 920,40   

90 920,40 
90 920,40 

Zmniejszenia     

Stan na  
31 marca 2010 r. 
 827 627,40 0,00 0,00 827 627,40 

Wartośd netto na początek 
okresu 110 375,04 0,00 5 300,00 115 675,04 

Wartośd netto na koniec 
okresu 110 090,64 0,00 0,00 110 090,64 
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Rzeczowy majątek trwały – zmiany w ciągu roku obrotowego 

  

Grunty (w tym 
prawo 

użytkowania  
wieczystego 

gruntu) 

Budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 

wodnej 

Urządzenia 
techniczne            
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Razem 

Wartośd brutto na 1 
kwietnia 2009 r. 

4 724 550,31 1 300 899,52 579 923,09 3 511 085,71 1 401 313,20 11 517 771,83 

Zwiększenia 0 292 555,39 65 161,11 783 265,43 148 773,26 1 289 755,19 

- zakup 0 183 527,89 64 951,11 49 307,86 142 834,29 440 621,15 

- inwestycje własne   47 205,63       47 205,63 

- materiały własne   61 821,87 210     62 031,87 

- leasing finansowy       719 302,45   719 302,45 

- opłaty dodatkowe 
leasing 

      1 540,36   1 540,36 

- ujawnienia         1 061,00 1 061,00 

- przesunięcia         4 877,97 4 877,97 

- przemieszczenia 
zaliczek 

      13 114,76   13 114,76 

Zmniejszenia z tytułu: 0 35 348,75 16 364,07 18 239,30 25 634,98 95 587,10 

- sprzedaży       18 239,30   18 239,30 

- likwidacji/kradzieży   35 348,75 11 486,10   25 634,98 72 469,83 

- przesunięcia      4 877,97     4 877,97 

Stan na 31 marca 
2010 r. 

4 724 550,31 1 558 106,16 628 720,13 4 276 111,84 1 524 451,48 12 711 939,92 

Umorzenie na  1 
kwietnia  2009 r. 

0 183 591,16 401 240,04 1 387 673,14 1 248 625,89 3 221 130,23 

Zwiększenia   100 909,10 77 487,76 661 340,38 171 191,22 1 010 928,46 

- naliczona 
amortyzacja 

 100 909,10 77 487,76 661 340,38 166 313,25 1 006 050,49 

- przesunięcia         4 877,97 4 877,97 

Zmniejszenia z tytułu:   8 247,96 14 297,35 18 239,30 25 634,98 66 419,59 

- sprzedaży       18 239,30   18 239,30 

- likwidacji/kradzieży   8247,96 9 419,38   25 634,98 43 302,32 

- przesunięcia     4 877,97     4 877,97 

Stan na 31 marca 
2010 r. 

0 276 252,30 464 430,45 2 030 774,22 1 394 182,13 4 165 639,10 

Wartośd netto na 
początek okresu 

4 724 550,31 1 117 308,36 178 683,05 2 123 412,57 152 687,31 8 296 641,60 

Wartośd netto na 
koniec okresu 

4 724 550,31 1 281 853,86 164 289,68 2 245 337,62 130 269,35 8 546 300,82 

 

2) Wykorzystanie środków trwałych – według  tytułów własności 

 
31 marca 2009 r. 

zł 
31 marca 2010 r. 

zł 

Środki trwałe własne netto 8 296 641,60 8 546 300,82 

W tym:   

- inwestycje w obce środki 645 535,04 730 254,97 

- wartośd środków trwałych użytkowanych na podstawie leasingu 

finansowego 1 892 313,14 2 020 270,81 

Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej  8 296 641,60 8 546 300,82 

Wartośd innych środków trwałych używanych na podstawie umowy  

leasingowej  /ewidencja pozabilansowa – leasing operacyjny /.   

Razem środki trwałe w ewidencji pozabilansowej 0,00 0,00 
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Powyższe dane zaprezentowane zostały w wartości netto środków trwałych. 

3) Kapitał podstawowy 

Kapitał zakładowy Spółki na 31 marca 2010  składał się z 100.000 akcji o  wartości nominalnej 10 zł   każda. 

Akcje są uprzywilejowane co do głosu i dywidendy: 
- za każda akcję uprzywilejowaną przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu 
- dywidenda uprzywilejowana przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom 

uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych 

Na 31 marca 2010 r. akcjonariuszami Spółki  byli: 

 Ilośd posiadanych akcji % posiadanych głosów 

Andrzej Jurczak 50 000 50,0 % 

Jarosław Jurczak 50 000 50,0 % 

Razem 100 000 100,00 % 

4) Wynik finansowy 

W roku obrotowym Spółka wypracowała zysk netto wysokości 2 781 054,04 zł.  

Proponowany podział zysku: 
 2 781 054,04 zł  - zwiększenie kapitału zapasowego  

5) Rezerwy na zobowiązania 

Stan rezerw według celu ich utworzenia: 

Stan na początek roku obrotowego 269 792,05 

Zwiększenia  

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 520,00   

- pozostałe rezerwy 58 595,00 

Zmniejszenia  

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

- pozostałe rezerwy 140 955,05 

Stan na koniec roku obrotowego 197 952,00 

W tym:  

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 139 357,00 

- pozostałe rezerwy 58 595,00 

Pozycja „pozostałe rezerwy” obejmuje rezerwy na płatne urlopy wypoczynkowe dotyczące bieżącego roku obrotowego, 
których termin wypłaty przypada na najbliższe 12 miesięcy oraz rezerwy na koszty energii. 

Spółka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i podobne. Ewentualne wypłaty świadczeo pracowniczych 
(emerytalnych, rentowych lub o podobnym charakterze) przyznawane w myśl kodeksu pracy w wysokości 
jednomiesięcznego wynagrodzenia, stanowiłyby kwotę nie wpływającą istotnie na koszty działalności operacyjnej. 

6) Odpisy aktualizujące należności i roszczenia 

Stan na początek roku obrotowego 356 635,00 

W tym na:  

- należności z tytułu dostaw i usług 
- odsetki od należności 

356 635,00 
0,00 

Zwiększenia 226 936,41 

Zmniejszenia 10 936,41 

- wykorzystanie 10 936,41 

Stan na koniec roku obrotowego 572 635,00 

W tym na:  

- należności z tytułu dostaw i usług 542 635,00 

- odsetki od należności 30 000,00 

Należności z tytułu dostaw i usług wykazywane są w  wartości nominalnej  z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po 

pomniejszeniu o utworzone odpisy aktualizacyjne. 

Spółka tworzy w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpis aktualizujący wartośd należności i roszczeo w wysokości 

równej kwocie należności, które na dzieo bilansowy były przeterminowane 180 dni i więcej. Kwota ta jest dodatkowo 
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weryfikowana i zwiększana o wartośd tych należności, które na dzieo bilansowy  były przeterminowane do 180 dni, jednak 

ich spłata jest zagrożona, oraz zmniejszana o te należności, które rokują spłatę. 

7) Zobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 4 765 200,00 

Zobowiązania z tytułu leasingu 447 568,16 

- w tym z okresem spłaty:  

 pow. 1 roku do 3 lat 1 520 368,16 

 pow. 3 lat do 5 lat 1 072 800,00 

 pow. 5 lat 2 619 600,00 

Zobowiązania długoterminowe 5 212 768,16 

8) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

Zobowiązania bieżące płatne:  16 151 951,62 

- w tym wobec jednostek powiązanych 0,00 

Przeterminowane 5 983 362,05 

- w tym wobec jednostek powiązanych 0,00 

Zobowiązania  22 135 313,67 

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.  

Spółka szacuje, że ewentualne zobowiązania z tytułu odsetek będą nieistotne. 

Spółka ujmuje w zobowiązaniach  wartości  towarów, które zgodnie z warunkami umów były własnością Spółki, a na dzieo 

bilansowy nie były przyjęte do magazynu – towary w drodze 

9) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – zmiany w ciągu roku obrotowego 

  zł 

Stan na początek roku obrotowego 353 673,00 

W tym:  

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 218 673,00 

- pozostałe 135 000,00 

Zwiększenia 236 245,00 

W tym:  

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 236 245,00 

- pozostałe 0,00 

Zmniejszenia 135 000,00 

W tym:  

- pozostałe 135 000,00 

Stan na 31 marca 2010 r. 454 918,00 

10) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Stan na początek roku obrotowego 532 110,50 

W tym:  

Opłacone ubezpieczenia  98 061,33 

Inne czynne rozliczenie międzyokresowe 434 049,17 

Zwiększenia 420 701,75 

Zmniejszenia 647 266,61 

Stan na koniec roku obrotowego 305 545,64 

w tym:  

Opłacone ubezpieczenia  90 923,41 

Inne czynne rozliczenie międzyokresowe 214 622,23 

11) Zobowiązania  warunkowe i zabezpieczone na majątku 

Na dzieo 31 marca 2010r. Spółka zaciągnęła następujące zobowiązania warunkowe: 

- podpisane  weksle in blanco  tytułem zabezpieczenia zobowiązao finansowych (z tytułu zawartych umów leasingu) 
wobec: 
 BZ WBK Leasing 



Grodno S.A. – Dokument informacyjny 

 
Strona 54 

 

 

 Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. 

- podpisane  weksle in blanco  tytułem zabezpieczenia zobowiązao handlowych wobec: 
 Philips Lighting Poland SA 
 Schneider Electric Polska Sp. z o.o. 
 Legrand Polska Sp. z o.o. 
 ES-System SA 

- podpisane weksle in blanco tytułem zabezpieczenia kredytów: 
 inwestycyjnych do kwoty łącznej 12 540 000,00 zł 
 w rachunku bieżącym do kwoty łącznej   6 000 000,00 zł 

- podpisane weksle in blanco tytułem zabezpieczenia zobowiązao wobec BZ WBK Faktor Sp. z o.o. z tytułu zawartej 
umowy, z limitem faktoranta do 2 000 000,00 zł. 

Do dnia 31 marca 2010 r. Spółka nie dokonała innych niż niżej wymienione zabezpieczeo na majątku. 
- hipoteka zwykła na kredytowanych nieruchomościach na łączną kwotę 3 770 000,00 zł    wraz z cesją praw do umowy 

ubezpieczenia 
- hipoteka kaucyjna na kredytowanych nieruchomościach do łącznej kwoty 512 000,00 zł 

2. Przychody i koszty 

1) Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i usług 

Wyszczególnienie 
Przychody ze 

sprzedaży krajowej 
Przychody ze sprzedaży 

eksportowej  i WDT 
- w tym od jednostek 

powiązanych 
Razem 

 zł zł zł zł 

Towary 99 945 504,44 17 250,65 0,00 99 962 755,09 

Inne 284 270,37 0,00 0,00 284 270,37 

Ogółem 100 229 774,81 17 250,65 0,00 100 247 025,46 

2) Zapasy 

Odpisy aktualizujące wartośd zapasów kształtowały się w sposób następujący:  zł 

Stan na 1 kwietnia  2009 r. 334 761,03 

Zwiększenia 1 512,00 

Zmniejszenia 0,00 

Wartośd odpisu na 31 marca 2010 r. 336 273,03 

Zapasy są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). W okresie sprawozdawczym Spółka 
dokonała zwiększenia odpisów aktualizujących wartośd zapasów w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. 

Zapasy ewidencjonowane są na koncie magazynu według cen nabycia. 

Na dzieo bilansowy zapasy są wyceniane według cen nabycia. Wartośd zapasów powiększana jest o koszty bezpośrednio 
związane z zakupem (koszty transportu, obciążenia o charakterze publiczno-prawnym). 

3) Naliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 
2010 r. 

Zysk brutto 3 453 750,04 

Pozabilansowe zwiększenia przychodów 1 551 539,58 

Przychody nie podlegające opodatkowaniu 259 012,15 

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:  1 773 925,87 

różnice trwałe 1 211 269,78 

różnice przejściowe 562 656,09 

Pozabilansowe zwiększenia kosztów 1 759 805,82 

Dochód  4 760 397,52 

Odliczenia od dochodu 31 868,55 

Dochód do opodatkowania 4 728 528,97 

Podatek dochodowy 19% 898 421,00 

4) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Stan na 1 kwietnia 2009 r. 218 673,00 

Zwiększenia 236 245,00 

Zmniejszenia 0,00 

Stan na 31 marca 2010 r. 454 918,00 
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5) Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Stan na 1 kwietnia 2009 r. 128 837,00 

Zwiększenia  -  w trakcie roku  10 520,00 

Zmniejszenia 0,00 

Stan na 31 marca 2010 r. 139 357,00 

6) Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 

 
 zł 

w tym koszty wytworzenia 
(zużyte materiały) zł 

Wartości niematerialne i prawne  85 336,00 0,00 

 -oprogramowanie 85 336,00 0,00 

Środki trwałe 1 367 778,00 63 058,62 

-budynki i budowle 245 349,76 61 821,87 

-maszyny i urządzenia (zespoły komputerowe) 65 161,11 210,00 

-środki transportu 50 848,22 0,00 

-inne środki trwałe 142 834,29 0,00 

-środki trwałe w budowie 563 584,62 1 026,75 

-zaliczki na środki trwałe 300 000,00 0,00 

Razem nakłady 1 453 114,00 63 058,62 

W roku obrotowym 01.04.2009 – 31.03.2010 Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska.  

W następnym roku obrotowym Spółka zamierza nabyd nieruchomości  o łącznej wartości 1 650 - 1 850 tys. zł. Spółka 
rozpocznie budowę magazynu centralnego na działce własnej. Nakłady związane z budową wyniosą ok. 8 500 tys. zł, w tym 
nakłady na zakup i montaż solarów służących do ogrzewania wody szacowane są na ok. 20 tys. zł 

Spółka  będzie ponosid kolejne nakłady na rozwój infrastruktury informatycznej realizując działania, na które otrzymała 
dofinansowanie z funduszy europejskich. Nakłady te w całości wyniosą ok. 1 200 tys. zł 

7) Rozrachunki oraz środki pieniężne wyrażone w walutach obcych 

Rozrachunki wyrażone w walutach obcych wycenione są na dzieo bilansowy  według kursu średniego ogłoszonego  w dniu 

31 marca 2010 r. przez NBP wg tabeli nr 63/A/NBP/2010: 1 EUR = 3,8622 PLN 

3. Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 

1) Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych 

  31 marca 2010 r. 

  zł 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych razem 78 552,80 

- Środki pieniężne w kasie 28 569,96 

- Środki pieniężne na rachunkach bankowych bieżących 36 601,10 

- Środki pieniężne na rachunku  bankowym ZFŚS 31,74 

- Bony handlowe 13 350,00 

2) Różnice pomiędzy zmianami stanu pozycji bilansu i rachunku przepływów pieniężnych 

1. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej    

zysk ze sprzedazy niefinansowych aktywów trwałych z rachunku zysków i strat -6 024,60 

wartośd netto zlikwidowanych środków trwałych 29 167,51 

wartośd odzysku ze zlikwidowanych środków trwałych -2 065,00 

Strata na działalności inwestycyjnej w rachunku przepływów pienięznych 21 077,91 

2. Zmiana stanu zapasów   

zmiana stanu zapasów według bilansu -352 570,23 

Korekta z tytułu zużycia zapasów na wytworzenie rzeczowych aktywów trwałych -63 058,62 

korekta z tytułu odzysku po likwidacji rzeczowych aktywów trwałych 2 065,00 

Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych -413 563,85 

3. Zmiana stanu należności   

zmiana stanu należności według bilansu -1 527 965,56 

korekta o zmianę stanu należności z tytułu spłaty kredytu, podlegajacego kompensacie -249 600,00 

Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych -1 777 565,56 

4. Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych    
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zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych według bilansu 3 102 047,66 

korekta o zmianę stanu zobowiazao z tytułu kredytów -1 349 336,81 

korekta o zmianę stanu zobowiązao z tytułu leasingu -91 473,91 

korekta o zmianę stanu zobowiazao z tytułu faktoringu -1 993 609,20 

korekta o zmianę stanu zobowiązao z tytułu dywidend 561 728,00 

korekta o zmianę stanu zobowiązao z tytułu nabycia niefinansowych aktywów trwałych 20 890,94 

Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów w rachunku 
przepływów pieniężnych 

250 246,68 

5. Inne korekty  

ujawnienie środków trwałych  -1 061,00 

wycena akcji przeznaczonych do sprzedaży -50 000,00 

Inne korekty przepływów pieniężnych działalności operacyjnej -51 061,00 

6. Kredyty i pożyczki  

zmiana stanu kredytów i pożyczek według bilansu 812 936,81 

korekta o wartośd zaciągniętych kredytów i pożyczek -1 358 332,89 

korekta o zmianę stanu zobowiązo z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek 8 996,08 

korekta o zmianę stanu należności z tytułu spłaty kredytu, podlegajacego kompensacie 249 600,00 

Spłata kredytów i pożyczek w rachunku przepływów pieniężnych -286 800,00 

7. Leasing  

zmiana stanu innych zobowiązao finansowych według bilansu 1 885 243,43 

korekta o zmianę stanu zobowiazao z tytułu faktoringu -1 993 609,20 

korekta o wartośd zaciągnietych zobowiązao z tytułu leasingu -732 417,21 

korekta o zmianę stanu zaliczek na poczet leasingu 13 114,76 

Płatności z tytułu umów leasingowych w rachunku przepływów pieniężnych -827 668,22 

8. Odsetki  

zarachowane odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek, leasingu, faktoringu  -502 966,11 

korekta o zmianę stanu zobowiązo z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek -8 996,08 

Zapłacone odsetki działalności finansowej w rachunku przepływów pieniężnych -511 962,19 

4. Informacje o spółce 

1) Przeciętne zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w  przeliczeniu na etaty wyniosło: 

 
12 m-cy do  31 marca 2009 r.  

Liczba osób 
12 m-cy do 31 marca 2010 r.  

Liczba osób 

Pracownicy umysłowi 113 134 

Pracownicy fizyczni 37 36 

Średnioroczne zatrudnienie 150 170 

2) Skład i wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej 

W roku obrotowym członkami Zarządu Spółki w okresie 01.04.2009 – 20.11.2009 byli: 
 Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu 
 Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu 
 Mirosława Jurczak - Serwioska – Członek Zarządu 
 Monika Jurczak – Członek Zarządu 

Po przekształceniu GRODNO Sp. z o.o. w GRODNO SA Zarząd składa się z : 
 Andrzej Jurczak – Prezes Zarządu 
 Jarosław Jurczak – Wiceprezes Zarządu 
 Monika Jurczak – Członek Zarządu 

Rada Nadzorcza składała się z: 
 Mirosława Jurczak – Serwioska 
 Alicja Jurczak 
 Mariusz Wingralek 

Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej 

 01.04.2008- 31.03 2009 r.  01.04.2009- 31.03 2010 r. 

Zarząd 385 890,09 366 898,16 

W tym: wynagrodzenie z zysku 0,00 0,00 
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Rada Nadzorcza 0,00 20 358,79 

 385 890,09 387 256,95 

3) Wynagrodzenie biegłego rewidenta 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za rok obrotowy 01.04.2009 – 31.03.2010: 
- za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdanie finansowego  -  18 000 zł netto, 
- za inne usługi poświadczające - 7 000 zł netto. 

5. Znaczące zdarzenie dotyczące lat ubiegłych 

Nie wystąpiły istotne zdarzenia w roku obrotowym 01.04.2009 – 31.03.2010 dotyczące lat ubiegłych.  

6. Transakcje zawarte przez Spółkę ze stronami powiązanymi 

W roku obrotowym 01.04.2009 – 31.03.2010 nie wystąpiły transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż 
rynkowe z jednostkami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz: 
- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią 

powiązanej, lub 
- osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym 

do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w 
stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego 
jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub 

- jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w 
niej znaczącą ilośd głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub 

- jednostkę realizującą program świadczeo pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników 
jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki.  

7. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie  

W obrotowym 01.04.2009 – 31.03.2010 Spółka nie zawarła istotnych umowy nieuwzględnionych w bilansie a mających 
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki.   

8. Zmiany w prezentacji rachunku przepływów pieniężnych 

W roku obrotowym 01.04.2009 – 31.03.2010 Spółka zmieniła zasady prezentowania w rachunku przepływów pieniężnych. 
wpływy i wydatki, dotyczące kredytu, który spłacany jest przez współkredytobiorców wykazywane są w wartościach netto. 
Za poprzedni rok obrotowy zaprezentowane zostały  rozłącznie  jako zmiana stanu należności, zaciągnięcie i spłata kredytu.  

Rachunek przepływów pieniężnych za poprzedni i bieżący rok obrotowy według nowych zasad prezentuje się jak niżej. 

 12 miesięcy do 
31 marca 2009 r. 

12 miesięcy do 
31 marca 2010 r. 

 zł zł 

A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    

 Zysk (strata) netto  2 467 718,73 2 781 054,04 

 Korekty razem 739 254,54 -429 307,25 

Amortyzacja  1 208 557,07 1 096 970,89 

Odsetki  452 431,76 502 966,11 

Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej  - 33 679,14 21 077,91 

Zmiana stanu rezerw  38 309,57 -71 840,05 

Zmiana stanu zapasów  - 1 673 471,10 -413 563,85 

Zmiana stanu należności i roszczeo  - 4 295 522,91 -1 777 565,56 

Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych (z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów) – zwiększenie/zmniejszenie 

 
5 816 994,04 

 
250 246,68 

Zmiana stanu długoterminowych rozliczeo międzyokresowych  - 222 461,00 -101 245,00 

Zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeo międzyokresowych -424 692,71 226 564,86 

Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych -127 211,04 -111 858,25 

Inne korekty  -51 061,00 

 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 206 973,27 2 351 746,78 

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej    

Wpływy  50 040,80 6 024,60 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów                     trwałych 

 
50 040,80 

 
6 024,60 

Wydatki - 4 895 257,17 -1 410 946,32 
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Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych  

 
- 4 827 642,41 

 
-1 110 946,32 

Inne wydatki - zaliczki -67 614,76 -300 000,00 

 Przepływy netto z działalności inwestycyjnej  - 4 845 216,37 -1 404 921,72 

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    

Wpływy  4 155 731,11 3 351 942,09 

Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału – gotówka 
spółki przejętej 

 
0,00 

 
0,00 

Kredyty i pożyczki 
Inne wpływy finansowe  

4 155 731,11 
0,00 

1 358 332,89 
1 993 609,20 

Wydatki - 2 550 276,10 -4 296 776,41 

Nabycie udziałów (akcji) własnych    

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  - 709 876,00 -2 670 346,00 

Spłata kredytów i pożyczek  -741 800,00 -286 800,00 

Płatności z tytułu umów leasingu finansowego - 674 710,37 -827 668,22 

Odsetki - 423 889,73 -511 962,19 

Inne wydatki finansowe    

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 605 455,01 -944 834,32 

D.  Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)  -32 788,09  1 990,74 

E.  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  - 32 788,09 1 990,74 

- z tytułu ujemnych różnic kursowych   

F.  Środki pieniężne na początek okresu  109 350,15 76 562,06 

G.  Środki pieniężne na koniec okresu (F+E) w tym: 76 562,06 78 552,80 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 12 756,67 31,74 
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5.2. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
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5.3. Raport z badania sprawozdania finansowego 
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6. Załączniki 

6.1. Tekst ujednolicony Statutu Emitenta 

 

STATUT SPÓŁKI 

GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA 

(tekst jednolity z dnia 10 grudnia 2010 r.) 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. 

2. Spółka może używad skrótu firmy GRODNO S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. 

3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia GRODNO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowie-
Grabinie. 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest Michałów-Grabina. 

§ 3 

Spółka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. 

§ 4 

1. Spółka może tworzyd filie, oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. 

2. Spółka może byd udziałowcem (akcjonariuszem) w innych Spółkach, w tym również w Spółkach z udziałem 
zagranicznym. 

§ 5 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

§ 6 

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

a) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 

b) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, 

c) 71.11.Z Działalnośd w zakresie architektury, 

d) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

e) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów z wyłączeniem: magazynowania i przechowywania 
paliw gazowych, 

f) 49.41.Z Transport drogowy towarów, 

g) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 

h) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 

i) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 

j) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, 

k) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 

l) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeo elektrycznych (dot. wyłącznie: naprawy i konserwacji różnorodnego sprzętu 
elektrycznego), 

m) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 

n) 62.02.Z Działalnośd związana z doradztwem w zakresie informatyki, 
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o) 74.10.Z Działalnośd w zakresie specjalistycznego projektowania. 

2. W przypadku, gdy prowadzenie któregokolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych w ust. 1 wymaga 
odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalnośd po uzyskania takiego zezwolenia lub koncesji. 

II. KAPITAŁ, AKCJE, AKCJONARIUSZE 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięd milionów) 
założycielskich akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda. 

2. Imienne akcje serii A są akcjami założycielskimi, akcjami pierwszej emisji i oznaczone są numerami od 00000001 do 
10000000. W kolejnych emisjach akcji dopuszcza się możliwośd emisji akcji imiennych lub na okaziciela.” 

3. Kwota na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona w całości. 

4. Spółka może emitowad obligacje i obligacje zamienne na akcje. 

§ 8 

1. Akcje założycielskie serii A są uprzywilejowane co do głosu. Na każdą akcję uprzywilejowaną przypadają 2 (dwa) głosy na 
Walnym Zgromadzeniu. 

2. Akcje mogą byd wydawane w odcinkach zbiorowych. 

3. Księga akcyjna Spółki może byd prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może zlecid prowadzenie księgi akcyjnej 
bankowi lub firmie inwestycyjnej. 

§ 9 

Założycielami Spółki Akcyjnej są: 

1. Andrzej Jurczak, 

2. Jarosław Tomasz Jurczak. 

§ 10 

Akcje Spółki mogą byd umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 
Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostad umorzone (umorzenie dobrowolne). 

III. ORGANY SPÓŁKI 

§ 11 

Organami Spółki są:  

 A. Walne Zgromadzenie, 

 B. Rada Nadzorcza, 

 C. Zarząd. 

A. WALNE ZGROMADZENIE 

§ 12 

1. Walne Zgromadzenie ma kompetencje określone w niniejszym Statucie, Kodeksie spółek handlowych i innych 
przepisach prawa. 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania 
wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

§ 13 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Małopolu lub w Warszawie. 

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W sytuacjach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych uprawnienie do 
zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszom reprezentującym odpowiednią częśd 
kapitału zakładowego Spółki. 

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych. 
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§ 14 

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmowad uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych akcji. 

2. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek 
handlowych lub niniejszego Statutu stanowią inaczej. 

3. Zastawnicy i użytkownicy akcji są uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji. 

§ 15 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich nieobecności 
członek Zarządu. 

§ 16 

Walne Zgromadzenie może uchwalid swój regulamin określający organizację i tryb prowadzenia obrad. 

B. RADA NADZORCZA 

§ 17 

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 
trzyletnią kadencję. 

§ 18 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwoład posiedzenie Rady Nadzorczej także na 
pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyd się w ciągu 2 (dwóch) 
tygodni od dnia otrzymania wniosku. 

3. Rada Nadzorcza może podejmowad uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległośd. 

4. Zasady podejmowania uchwał w trybie wskazanym w ust. 3 określa regulamin Rady Nadzorczej. 

§ 19 

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecnośd 
na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większości głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje 
głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

§ 20 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Do uprawnieo Rady Nadzorczej należy: 

a)  ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z 
księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym  

b)  ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 

c)  składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w punktach a) i b), --  

d)   zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, 

e)  delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie 
zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działad. 

C. ZARZĄD 

§ 21 

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, powoływanych przez Walne Zgromadzenie 
bezwzględną większością głosów. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. 

2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję. 

3. Członkowie Zarządu mogą byd powoływani na następne kadencje. 

4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformowad o tym Radę Nadzorczą. 
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§ 22 

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu, w tym nabycie i zbycie nieruchomości, 
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym. 

2. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 

§ 23 

Do składania oświadczeo w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki upoważnieni są członkowie Zarządu samodzielnie.   

§ 24 

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim  Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo 
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

IV. RACHUNKOWOŚD SPÓŁKI 

§ 25 

Za prawidłowe prowadzenie księgowości Spółki odpowiedzialni są członkowie Zarządu. Spółka prowadzi księgi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o rachunkowości. 

§ 26 

1. Spółka prowadzi rzetelną księgowośd zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, który rozpoczyna się w dniu 1 
kwietnia i kooczy w dniu 31 marca. 

§ 27 

1. W ramach obowiązujących przepisów, w Spółce będą istniały fundusze i kapitały, których istnienie jest prawem 
nakazane, w tym w szczególności Spółka tworzy kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy.  

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyd inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa 
uchwałą Walne Zgromadzenie. 

§ 28 

Czysty zysk Spółki może byd przeznaczony na: 

1) kapitał zapasowy, 

2) kapitał rezerwowy, 

3) dywidendę dla akcjonariuszy, 

4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

V. LIKWIDACJA SPÓŁKI 

§ 29 

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych 
przez prawo. 

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 

3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. 

4. Likwidatorów Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Liczbę likwidatorów określa Rada Nadzorcza. 

5. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje kompetencje do czasu zakooczenia likwidacji. 

VI. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

§ 30 

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

§ 31 

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. 
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6.2. Aktualny Odpis z KRS 
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6.3. Uchwały dotyczące emisji akcji serii B 

Uchwała nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą 
GRODNO spółka akcyjna  

z siedzibą w Michałowie - Grabinie 
z dnia 21 stycznia 2011 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych podejmuje 
uchwałę następującej treści: 

9. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) do kwoty nie większej niż 1.230.000 
zł (jeden milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 230.000 zł (dwieście trzydzieści 
tysięcy złotych).  

10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.300.000 (dwóch milionów 
trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda.  

11. Akcje serii B zostaną objęte za wkłady pieniężne. Akcje zostaną opłacone w całości przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

12. Akcje serii B będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 

13. Akcjom serii B nie będą przyznane szczególne uprawnienia.  
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14. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok 
obrotowy kooczący się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) marca 2011 (dwa tysiące jedenastego) roku. 

15. Emisja akcji serii B nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych.  

16. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla 
realizacji niniejszej uchwały, w tym do:  

a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B,  

b. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii B, 

c. wyboru podmiotu lub podmiotów, którym będą zaoferowane akcje serii B oraz zawarcia umowy lub umów o 
objęciu tych akcji w trybie subskrypcji prywatnej, 

d. określenia terminów zawarcia umów o objęcie akcji serii B, 

e. złożenia, w formie aktu notarialnego, w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 i art. 441 § 2 pkt 7 
Kodeksu spółek handlowych, oświadczenia o ostatecznej wysokości podwyższonego kapitału zakładowego 
Spółki, przy czym podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w 
wysokości odpowiadającej liczbie objętych akcji, 

f. zgłoszenia do sadu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz zmian 
Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B, zgodnie 
z treścią art. 431 § 4, art. 441 § 1 i art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

Uchwała nr 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą 
GRODNO spółka akcyjna  

z siedzibą w Michałowie - Grabinie 
z dnia 21 stycznia 2011 roku 

w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu  
 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegad się o wprowadzenie praw do akcji serii B oraz akcji serii 
B do alternatywnego systemu obrotu, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 
siedzibą w Warszawie („Rynek NewConnect”). 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych 
niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, 
składania wszelkich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dokonywania 
odpowiednich uzgodnieo i zawierania odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., 
zwłaszcza umowy o dematerializację akcji serii B, umowy o rejestrację praw do akcji serii B oraz akcji serii B w 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz do składania wszelkich wniosków, dokumentów lub 
zawiadomieo w celu wprowadzenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu, 
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. 

6.4. Definicje i objaśnienia skrótów 

Następujące skróty mają na potrzeby niniejszego dokumentu informacyjnego następujące znaczenie: 

Akcje serii A 10.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 złoty każda 

Akcje serii B  2.300.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złoty każda 

ASO  alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3 
ust. 2 Ustawy o Obrocie z dnia 29 lipca 2005 r. 

Autoryzowany Doradca Autoryzowanego Doradcę w znaczeniu, jakie nadaje temu terminowi § 18 
Regulaminu ASO 

Dokument Informacyjny  

 

Niniejszy Dokument Informacyjny, będący jedynym prawnie wiążącym 
dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz Akcjach 
Wprowadzanych, sporządzony zgodnie z Regulacjami ASO. 

Emitent, Spółka, Grodno Grodno  S.A. z siedzibą w Michałów Grabina 

Giełda, GPW  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 
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KNF  Komisja Nadzoru Finansowego 

Kodeks cywilny, KC  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze 
zm.) 

Kodeks spółek handlowych, KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, 
poz. 1037 ze zm.) 

Osoby nadzorujące  Członkowie Rady Nadzorczej 

Osoby zarządzające  Członkowie Zarządu 

PLN, zł, złoty Złoty, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej 

Regulamin ASO  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.). 

Regulamin Giełdy, Regulamin GPW Regulamin GPW uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. (z późn. zm.). 

Rejestr Przedsiębiorców KRS Krajowy Rejestr Sądowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o 
Krajowym Rejestrze Sądowym  

Rynek NewConnect  

 

alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3 
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz.U.2005, nr 183, poz.1538) organizowany przez GPW. 

UOKIK  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Finansowym 

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 
2006 roku Nr 157,poz. 1119) 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. 
z 2005 roku Nr 183,poz. 1537) 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 
Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 
2007 roku, Nr 50 poz. 331) 

Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa o 
Ofercie 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 185, 
poz. 1439) 

Ustawa o Podatku Dochodowym od 
Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)  

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2007 roku, Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) 

Ustawa o Rachunkowości  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 
2009 roku Nr 152,poz. 1223) 
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