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Wstęp 

 

Tabela 1 Dane o Emitencie 

Firma: SARE SA 

Siedziba: Rybnik 

Adres: ul. Piasta 12, 44-200 Rybnik 

Telefon: +48 (32) 433 11 56 

Faks: +48 (32) 433 11 56 

Adres poczty elektronicznej: biuro@sare.pl 

Adres strony internetowej: www.sare.pl 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 2 Dane o Autoryzowanym Doradcy 

Firma: Trinity Capital Investments SA 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Ruska 11/12, 50-079 Wrocław 

Telefon: +48 (71) 71 22 121 

Faks: +48 (71) 71 22 122 

Adres poczty elektronicznej: biuro@tcisa.pl 

Adres strony internetowej: www.tcisa.pl 

Źródło: Autoryzowany Doradca 

 

Tabela 3 Dane o Doradcy Transakcyjnym 

Firma: Certus Capital sp. z o.o. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław 

Telefon: + 48 (71) 78 09 280 

Faks: + 48 (71) 78 09 280 

Adres poczty elektronicznej: info@certuscapital.pl 

Adres strony internetowej: www.certuscapital.pl 

Źródło: Doradca Transakcyjny 

 

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartośd nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

 

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się:  

 2.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 215.500 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 215.500 praw do akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 
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Tabela 4 Kapitał zakładowy Emitenta przed emisją akcji serii B 

 Liczba akcji (szt.) 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A 2.000.000 100,00% 2.000.000 100,00% 

Suma 2.000.000 100,00% 2.000.000 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 5 Kapitał zakładowy Emitenta po emisji akcji serii B* 

 Liczba akcji (szt.) 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A 2.000.000 90,27% 2.000.000 90,27% 

Seria B 215.500 9,73% 215.500 9,73% 

Suma 2.215.500 100,00% 2.215.500 100,00% 

Źródło: Emitent 

* Wielkośd kapitału zakładowego Emitenta przedstawiono przy założeniu zarejestrowania zmiany wysokości kapitału 

zakładowego w wyniku objęcia wszystkich emitowanych akcji serii B 
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1 Czynniki ryzyka  

 

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor powinien rozważyd 

ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie 

stanowią zamkniętej listy i nie powinny byd w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu 

widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozważyd przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy byd 

świadomym, że ze względu na złożonośd i zmiennośd warunków działalności gospodarczej również inne, 

nieujęte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływad na działalnośd Spółki. Inwestor 

powinien rozumied, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki może mied negatywny wpływ na jej 

sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkowad utratą części lub całości zainwestowanego kapitału. 

 

Działalnośd oraz plany rozwojowe Emitenta związane są z następującymi czynnikami ryzyka (opisanymi 

szczegółowo w dalszej części Dokumentu Informacyjnego). Kolejnośd, w jakiej zostały przedstawione 

poszczególne czynniki ryzyka, nie odzwierciedla prawdopodobieostwa ich wystąpienia, zakresu ani istotności 

przedstawionych ryzyk. 

 

1. Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Emitent: 

 Ryzyko związane z celami strategicznymi, 

 Ryzyko niezrealizowania prognoz wyników finansowych, 

 Ryzyko koniunktury w branży reklamy internetowej, 

 Ryzyko związane z błędami ludzkimi i systemowymi, 

 Ryzyko związane z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, 

 Ryzyko niekorzystnego wpływu usługi oferowanej przez spółkę zależną na działalnośd SARE SA, 

 Ryzyko związane z wysyłką treści zastrzeżonych przepisami prawa, 

 Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców, 

 Ryzyko związane z karami umownymi, 

 Ryzyko zmian tendencji rynkowych, 

 Ryzyko utraty zaufania odbiorców, 

 Ryzyko związane z konkurencją, 

 Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i pracowników, 

 Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców, 

 Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców, 

 Ryzyko cen produktów i usług, 

 Ryzyko związane z najmem powierzchni biurowych, 

 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną kraju, 

 Ryzyko związane z opodatkowaniem (regulacje podatkowe) i interpretacją przepisów podatkowych, 

 Ryzyko zdarzeo losowych, 

 Ryzyko związane z regulacjami prawnymi (polskimi i unijnymi). 

 

2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym: 

 Ryzyko związane z prawami do akcji (PDA), 

 Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowao akcji, 

 Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji serii B Emitenta, 

 Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahao cen akcji, 

 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami, 

 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect, 

 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
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3. Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe: 

 Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę, 

 Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych. 

 

 

1.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Emitent 

 

 Ryzyko związane z celami strategicznymi 

Strategia SARE SA na lata 2010-2014, szerzej opisana w punkcie 4.12.2, zakłada utrzymanie pozycji lidera rynku 

usług e-mail marketingu w Polsce
1
 m.in. poprzez rozwój usługi Inis (funkcjonującej w ramach spółki zależnej Inis 

sp. z o.o.) i usługi mail-media. Realizacja wspomnianych celów strategicznych powinna pozwolid Spółce na 

obniżenie kosztów działalności, rozszerzenie zakresu docelowych odbiorców usług świadczonych przez Spółkę, 

rozbudowę bazy potencjalnych odbiorców przesyłek e-mailowych, przez co Emitent powinien zachowad 

wiodącą pozycję na rodzimym rynku e-mail marketingu. Długoterminowa strategia rozwoju Emitenta zakłada 

także, iż Spółka istotnie rozszerzy zakres prowadzonej działalności za granicą oraz stworzy struktury Grupy 

Kapitałowej SARE SA. Realizacja założeo strategii rozwoju Emitenta uzależniona jest od zdolności Spółki do 

adaptacji do zmiennych warunków branży e-mail marketingu, w ramach której Spółka prowadzi działalnośd. Do 

najważniejszych czynników wpływających na branżę, w której działa Emitent można zaliczyd: zmiany 

o charakterze technologicznym, tendencje w rozwoju form komunikacji elektronicznej, innowacyjnośd 

konkurencyjnych spółek, a także przemiany na rynku marketingu internetowego, na którym pojawiają się nowe, 

alternatywne dla e-mail marketingu rozwiązania, jak również zmiany prawa, które mogą wpłynąd na sytuację 

Emitenta. 

Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się 

do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mied istotny negatywny wpływ na działalnośd, sytuację 

finansowo-majątkową oraz na wyniki Emitenta. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich 

założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta 

zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. W celu ograniczenia 

niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mied potencjalnie niekorzystny wpływ na 

działalnośd i wyniki Spółki, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania. Ponadto, duże 

znaczenie dla realizacji celów strategicznych ma doświadczenie członków zarządu Emitenta w prowadzeniu 

działalności gospodarczej w branży internetowej, potwierdzone szeregiem udanych przedsięwzięd (por. punkt 

4.20.1 Zarząd Emitenta). 

 

 Ryzyko niezrealizowania prognoz wyników finansowych 

W punkcie 4.12.3 niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent zamieścił szacunki wyników finansowych za 

2010 rok oraz prognozę wyników finansowych na 2011 rok. Prognoza nie podlegała ocenie biegłego rewidenta. 

Prognoza danych finansowych została sporządzona przy założeniu pomyślnej realizacji przyjętej strategii 

rozwoju Spółki. W związku z powyższym, w przypadku niezrealizowania w całości lub w części strategii rozwoju, 

istnieje ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie zrealizowad zamieszczonej prognozy wyników finansowych. 

Emitent od początku swojego istnienia, tj. od 2005 roku, notował dodatnie wyniki finansowe. W latach 2007-

2009 Spółka zwiększyła wartośd przychodów ze sprzedaży z poziomu 1.277,24 tys. zł do poziomu 3.087,67 tys. 

zł (średnioroczny wzrost przychodów wyniósł 55,5%). W omawianych latach zysk netto Emitenta wyniósł 

odpowiednio 291,92 tys. zł, 120,59 tys. zł oraz 292,86 tys. zł. Szacunkowe dane za rok obrotowy 2010 wskazują, 

iż w 2010 roku Emitent osiągnął przychody na poziomie 4.429,0 tys. zł oraz wypracował zysk netto na poziomie 

                                                                 

 
1
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463,1 tys. zł. Zdolnośd Emitenta do generowania dodatnich wyników finansowych w przeszłości pozwala 

tworzyd prognozy finansowe na przyszłośd, w których również założony został dodatni wynik finansowy. 

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników dokonywana będzie kwartalnie i zamieszczana 

w raportach okresowych Emitenta. Ewentualna korekta prognozy danych finansowych sporządzona będzie po 

opublikowaniu raportu okresowego i zostanie przekazana w formie raportu bieżącego. 

 

 Ryzyko koniunktury w branży reklamy internetowej 

SARE SA prowadzi działalnośd w segmencie reklamy internetowej. Branża podlega wahaniom koniunkturalnym 

wynikającym z istnienia cyklów gospodarczych. Wpływ koniunktury na działalnośd Emitenta może objawiad się 

w postaci zmniejszonego popytu na usługi Spółki. Przedsiębiorstwa będące odbiorcami oferty produktowej 

SARE SA reagują na zmiany cyklu koniunkturalnego w postaci pogorszenia nastrojów rynkowych poprzez 

redukcję kosztów, także w zakresie wydatków na reklamę, co może przełożyd się na ograniczenie przychodów 

ze sprzedaży Emitenta, bądź też niższe marże nakładane na sprzedawane usługi. Wahania koniunktury w branży 

reklamy internetowej są więc pochodną zmian zachodzących w całej gospodarce oraz tego, jak postrzegana jest 

ta forma promocji przez przedsiębiorców w danym czasie. Spadek zainteresowania przedsiębiorców reklamą 

internetową może doprowadzid do spadku przychodów i pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta. 

Emitent dąży do minimalizacji ryzyka koniunktury poprzez zawieranie umów z odbiorcami jego usług na 

możliwie długie okresy, wykraczające swoimi ramami czasowymi poza występujące wahania koniunktury 

w branży reklamy internetowej. 

 

 Ryzyko związane z błędami ludzkimi i systemowymi 

Spółka świadczy usługi e-mail marketingu w oparciu o model SaaS (z ang. - Software as a Service) oraz realizuje 

projekty polegające na planowaniu kampanii reklamowych. W związku ze specyficznym modelem oferowania 

usług istnieje ryzyko związane z pojawianiem się błędów natury informatycznej w udostępnianym 

oprogramowaniu (wadliwe działanie, niewystarczająca wydajnośd, etc.) oraz ludzkiej (niepoprawne 

zaplanowanie kampanii, błędny dobór narzędzi, kreacji, grup docelowych, etc.). W celu minimalizacji 

niniejszego czynnika ryzyka Spółka poddaje każdy element udostępnianego oprogramowania gruntownym 

testom, dokumentuje i standaryzuje opracowywane rozwiązania oraz przykłada szczególną uwagę do 

kompetencji i doświadczenia zatrudnianych pracowników. 

 

 Ryzyko związane z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 

Emitent w swojej działalności otrzymuje, przechowuje i przekazuje dane personalne osób fizycznych oraz 

prawnych, będących adresatami korespondencji elektronicznej, wysyłanej przez klientów SARE SA. Baza 

zawierająca adresy mailowe oraz dodatkowe informacje o osobach, będących właścicielami tychże adresów, 

może byd przedmiotem nadużyd ze strony samej SARE SA, jej klientów, pracowników zatrudnionych 

w przedsiębiorstwie Emitenta czy też osób trzecich. Kradzież i wykorzystanie powyższych danych może 

prowadzid do działao niezgodnych z interesem właścicieli adresów mailowych, jak również SARE SA. Emitent 

jako podmiot odpowiedzialny za bezpieczeostwo posiadanej bazy informacji minimalizuje to ryzyko poprzez 

stosowanie zabezpieczeo wewnętrznych funkcjonujących w ramach używanych przez Spółkę systemów 

informatycznych. Dodatkowo klienci SARE SA oraz zewnętrzna firma doradcza iSecure sp. z o.o. we współpracy 

z Emitentem dokonywały w 2010 roku audytów bezpieczeostwa. Ochrona danych osobowych jest również 

uwzględniona w odpowiednich zapisach w umowach zawieranych z pracownikami, klientami i kontrahentami 

Spółki. 

 

 Ryzyko niekorzystnego wpływu usługi oferowanej przez spółkę zależną na działalnośd SARE SA 

Wdrożenie usługi Inis, która będzie oferowana m.in. w wersji bezpłatnej, może prowadzid do zmiany pozycji 

rynkowej narzędzia SARE w oczach obecnych i potencjalnych kontrahentów Emitenta. Wdrożenie taoszego 
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i mniej rozbudowanego narzędzia, jakim jest usługa Inis może skutkowad zmniejszeniem liczby klientów, 

a w konsekwencji wielkości przychodów z usługi SARE, wobec której usługa Inis może pełnid funkcję 

substytucyjną, co w konsekwencji może doprowadzid do ogólnego spadku wielkości przychodów całej Grupy 

SARE SA. 

Ryzyko to jest minimalizowane poprzez odpowiednie pozycjonowanie marek SARE oraz Inis na rynku usług  

e-mail marketingu. Ponadto narzędzia te różnią sie pod względem liczby dostępnych funkcjonalności oraz 

konfiguracji, co sprawia, iż docelowe grupy odbiorców dla obu produktów różnią się. 

 

 Ryzyko związane z wysyłką treści zastrzeżonych przepisami prawa 

Model biznesowy SARE SA oraz jej spółki zależnej Inis sp. z o.o. polega na udostępnianiu klientom aplikacji do  

e-mail marketingu. Powoduje to, iż SARE SA oraz Inis sp. z o.o. mają ograniczony wgląd oraz możliwośd 

ingerencji w treśd wiadomości wysyłanych przez klientów. W związku z powyższym, istnieje ryzyko wysyłki przez 

klientów treści, które są obostrzone przepisami prawa. Zaistnienie takiego scenariusza może wzbudzid 

zainteresowanie organów nadzoru oraz kontroli przestrzegania prawa, a także przełożyd się na kontrole tychże 

instytucji w zakresie zgodności świadczenia usług z wymogami. Zarząd Spółki podkreśla, iż zgodnie z przepisami 

polskiego prawa za wszelkie treści wysyłane za pomocą aplikacji SARE i Inis oraz to do kogo wiadomości takie są 

kierowane odpowiadają klienci Emitenta (lub odpowiednio klienci spółki zależnej Inis sp. z o.o.), natomiast 

Emitent oraz Inis sp. z o.o. są jedynie dostawcami aplikacji. Wspomniane w zdaniu poprzednim zastrzeżenie jest 

ponadto wskazane w wewnętrznych regulacjach Emitenta i jego spółki zależnej (umowa licencyjna na 

korzystanie z usługi SARE oraz regulamin świadczenia usługi Inis). 

W przypadku działalności polegającej na pośredniczeniu w realizacji kampanii reklamowych (usługa świadczona 

w ramach działu mail-media, także istnieje ryzyko wysyłki treści obostrzonych przepisami prawa.  Zarząd Spółki 

informuje, iż w związku z taką sytuacją w dniach 7 maja 2010 r. oraz 21 maja 2010 r. w siedzibie Spółki miała 

miejsce kontrola Urzędu Celnego w Rybniku w zakresie przestrzegania przepisów art. 29 ustawy z dnia 19 

listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201 z 2009 r., poz. 1540) dotycząca zakazu reklamy i promocji 

gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. W wyniku 

przeprowadzonej kontroli Urząd Celny w Rybniku stwierdził naruszenie art. 29 ust. 1 ww. ustawy. Zarząd 

Emitenta ustosunkował się do zastrzeżeo Urzędu Celnego w Rybniku oraz złożył odwołanie od wyżej wskazanej 

decyzji. Zarząd Emitenta podkreśla, iż na dzieo sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wyżej 

opisane postępowanie zostało zakooczone. W jego wyniku Spółka nie została obciążona żadną karą ani sankcją. 

Natomiast mandatem w wysokości 1.000,00 zł został personalnie obciążony Członek Zarządu Spółki – mandat 

został wystawiony na osobę fizyczną, a nie na Spółkę. Następnie Spółka zwróciła się do Urzędu Celnego 

w Rybniku z wnioskiem o formalne stwierdzenie zakooczenia postępowania. W dniu 8 lutego 2011 r. Spółka 

otrzymała zawiadomienie od Urzędu Celnego w Rybniku, iż wyżej opisane postępowanie nie było i nie jest 

prowadzone przeciwko Emitentowi. Równocześnie Emitent podjął decyzję o zaprzestaniu realizowania 

podobnych kampanii reklamowych przynajmniej do czasu wprowadzenia stosownych zmian w Ustawie o grach 

hazardowych. 

 

 Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców 

Oferta usługowa Emitenta kierowana jest do licznej grupy odbiorców (337 podmiotów wg stanu na koniec 2010 

r.). Istnieje ryzyko niespłacalności należności od odbiorców, które może wynikad z okresowych bądź też 

trwałych trudności klientów Spółki w terminowym regulowaniu płatności wynikających z zawartych z SARE SA 

umów, co może niekorzystnie wpływad na wyniki finansowe i wskaźniki płynności Emitenta. W celu 

minimalizacji niniejszego ryzyka, Spółka wdrożyła odpowiednie procedury wewnętrzne, których zadaniem jest 

bieżące monitorowanie i kontrola płatności z tytułu wykonanych usług, jak np. zawieszenie świadczenia usług 

po pierwszej niezapłaconej fakturze w przypadku umów abonamentowych. Niewielkie kwoty pojedynczych 

faktur, niski udział pojedynczego kontrahenta w całkowitej wartości przychodów Spółki (wg danych za 2010 r. 
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udział największego odbiorcy usług Spółki wyniósł 10,1% ogółu przychodów) oraz duże rozproszenie odbiorców 

usług Emitenta powodują, że wpływ niniejszego ryzyka na działalnośd Spółki określid należy jako niskie. 

Ponadto, Spółka realizuje duże kampanie mailingowe, a także zakupuje bazy adresowe i odsprzedaje je swoim 

klientom. W przypadku tych usług niespłacone należności mogą stanowid większe ryzyko za względu na 

koniecznośd równoczesnego pokrycia kosztów zakupu baz adresowych i realizacji kampanii mailingowych. 

Spółka minimalizuje je poprzez wdrożony system przedpłat oraz rozwijając spółkę zależną Inis sp. z o.o., która 

bazuje na modelu biznesowym zakładającym brak kosztu zakupu baz danych. 

 

 Ryzyko związane z karami umownymi 

W umowach zawieranych z kluczowymi klientami bezpieczeostwo przetwarzanych przez Spółkę danych 

osobowych jest obostrzone karami umownymi. W przypadku ujawnienia tychże informacji Spółka utraci status 

wiarygodnego kontrahenta oraz zobligowana będzie do zapłaty kar umownych, co przełoży się na pogorszenie 

wyniku finansowego Emitenta. Ryzyko zapłaty kar umownych minimalizowane jest poprzez stosowanie 

rygorystycznych zabezpieczeo technicznych i organizacyjnych, które uniemożliwiają dostęp do baz danych 

osobom niepowołanym. Kary umowne, zastrzeżone w umowach, utrzymywane są na możliwie niskim poziomie 

oraz proporcjonalnie do przychodów generowanych przez współpracę z danym klientem. Należy podkreślid, że 

w dotychczasowej historii działalności Emitenta nie wystąpiła sytuacja skutkująca zobowiązaniem do zapłaty ani 

zapłatą kar umownych. 

 

 Ryzyko zmian tendencji rynkowych 

Emitent działa w branży reklamy internetowej, na którym występują tendencje rynkowe szerzej opisane 

w punkcie 4.12.4.2 Segment reklamy internetowej – wartośd oraz prognozy niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego. Rosnący udział wydatków na reklamę w wyszukiwarkach (SEM) przy jednoczesnym spadku 

udziału wydatków na reklamę graficzną (Display) w całkowitej wartości rynku reklamy internetowej w latach 

2008-2009 odzwierciedla tendencje zachodzące w tej branży. We wspomnianym okresie nie zaobserwowano 

jednak wpływu tendencji rynkowych na udział e-mail marketingu w całkowitej wartości rynku reklamy 

internetowej. Istnieje jednak ryzyko zajścia zmian o charakterze technologicznym lub w samej strukturze 

popularności poszczególnych obszarów Internetu, które mogą spowodowad spadek zainteresowania 

potencjalnych klientów usługą e-mail marketingu, co może przełożyd się na zmniejszenie wysokości osiąganych 

przez Emitenta przychodów ze sprzedaży. SARE SA minimalizuje wpływ niniejszego ryzyka poprzez 

dywersyfikację działalności, m.in. poprzez kreowanie komplementarnych do usług e-mail marketingu 

(oprogramowanie SARE i narzędzie Inis) usług budowy i obsługi baz danych, które są przedmiotem użytku 

wewnętrznego Spółki jak i podmiotów zewnętrznych. 

 

 Ryzyko utraty zaufania odbiorców 

Spółka prowadzi działalnośd w branży reklamy internetowej. Narzędzia informatyczne udostępniane przez 

Spółkę wymagają wysokiego poziomu zaufania odbiorców usług do SARE SA. Związane jest ono 

z przetwarzaniem danych osobowych, danych sprzedażowych oraz wysyłaniem różnego rodzaju korespondencji 

do różnych grup odbiorców. W przypadku ujawnienia przez Emitenta danych należących do jego klientów, 

Spółka może zostad narażona na ryzyko utraty zaufania odbiorców usług. Zaistnienie tego typu zdarzenia może 

mied istotny wpływ na generowany przez Spółkę poziom sprzedaży. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez 

rozwijanie od wielu lat zabezpieczenia wewnętrzne, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeostwa danych 

i stabilności systemów informatycznych. Ponadto, w ramach działao zapobiegawczych, klienci SARE SA oraz 

zewnętrzna firma doradcza iSecure sp. z o.o. we współpracy z Emitentem dokonywały w 2010 roku 

dodatkowych audytów bezpieczeostwa. 
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 Ryzyko związane z konkurencją 

Na krajowym rynku narzędzi do e-mail marketingu, na którym Spółka operuje, funkcjonują cztery 

rozpoznawalne podmioty. Szerszy opis konkurentów SARE SA został przedstawiony w punkcie 4.12.1.7 Udział 

Emitenta w rynku e-mail marketingu oraz analiza konkurencji w Polsce i na świecie niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego. Ryzyko konkurencji wynika z istniejącej w obrębie sektora konkurencji cenowej, a z drugiej 

strony konkurencji jakościowej (firmy nieustannie ulepszają oferowane narzędzia). Emitent posiada w ofercie 

usługowej płatne narzędzie do e-mail marketingu o wysokich walorach jakościowych, czyli oprogramowanie 

SARE, oraz narzędzie Inis (funkcjonujące w ramach spółki zależnej Inis sp. z o.o.), oferowane klientom 

bezpłatnie, w zamian za co przekazują oni informacje, przechowywane w rozbudowywanych w ten sposób 

bazach danych Emitenta. Wdrożenie bezpłatnego narzędzia Inis nastąpiło w celu zdobycia przewagi cenowej 

nad konkurencją. Obecnośd Spółki w obydwu segmentach rynku (jakościowym i cenowym) pozwala jej na 

skutecznie konkurowanie w tych obszarach, dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko związane z konkurencją. 

Ryzyko konkurencji występuje również ze strony takich podmiotów jak agencje interaktywne czy domy 

mediowe, które oferują kompleksowy zestaw usług z zakresu e-marketingu swoim klientom. W obszarze e-mail 

marketingu ich oferta ustępuje jednak w aspekcie jakościowym usługom świadczonym przez SARE SA. 

Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez pogłębianie specjalistycznej wiedzy i know-how w obszarze e-mail 

marketingu, co stanowi przewagę konkurencyjną w stosunku do całościowej, aczkolwiek relatywnie 

powierzchownej oferty agencji interaktywnych i domów mediowych. 

Kolejnym czynnikiem ryzyka związanym z konkurencją jest pojawienie się w Polsce podmiotów zagranicznych. 

Specyfika branży e-mail marketingu sprawia, iż czynniki geograficzne nie stanowią istotnych barier 

w prowadzeniu tego typu działalności za granicą. Stąd też istnieje ryzyko, że zagraniczne przedsiębiorstwa 

obejmą swym zasięgiem terytorium Polski i zdobędą pozycję rynkową w krajowym rynku kosztem rodzimych 

spółek, w tym Emitenta, co może mied wpływ na spadek liczby obsługiwanych odbiorców i w konsekwencji na 

wyniki finansowe Spółki. SARE SA minimalizuje niniejsze ryzyko poprzez wykorzystanie doświadczenia we 

współpracy z polskimi klientami, utrzymywanie długoterminowych relacji z kontrahentami oraz utrzymywanie 

przewag o charakterze cenowym i jakościowym nad konkurentami. 

 

 Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i pracowników 

Zarząd Spółki ma bezpośredni wpływ na realizowaną przez Emitenta strategię rozwoju. Wiedza, doświadczenie, 

umiejętności i zaangażowanie członków Zarządu miały szczególne znaczenie dla dynamicznego rozwoju spółki 

SARE SA na przestrzeni ostatnich lat oraz w znaczący sposób przyczyniły się do uzyskania przez Spółkę statusu 

lidera rynku usług e-mail marketingowych w Polsce
2
. Utrata któregokolwiek z członków Zarządu mogłaby mied 

istotny negatywny wpływ na jej dalszy rozwój, w tym realizację obranej strategii rozwoju i osiągnięcie 

zakładanych wyników finansowych. 

Ryzyko to minimalizowane jest przez fakt, że członkowie Zarządu posiadają istotne pakiety akcji Spółki. 

Ponadto, członkowie Zarządu Spółki deklarują chęd dalszego zaangażowania w rozwój spółki SARE SA, co 

potwierdzają przedstawione w punkcie 4.21.3 Umowy czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up 

niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

Spółka, jak każde inne przedsiębiorstwo, jest narażona na utratę pracowników. Nie istnieje jednak ryzyko 

odejścia całych grup pracowników. Równocześnie Spółka zapewnia zatrudnianej kadrze wynagrodzenia 

przekraczające średnie rynkowe stawki w branży i dokumentuje rozwiązania, nad których rozwojem pracują jej 

pracownicy, aby umożliwid płynne przejęcie zadao przez nowozatrudnione osoby, w przypadku odejścia 

pracowników Spółki. Ponadto spółka posiada opracowane procedury szkoleo i wdrożenia nowych 

pracowników. 

                                                                 

 
2
 Opinia Zarządu Emitenta 
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Dodatkowo osobom kluczowym dla rozwoju Spółki, poza świadczeniami pieniężnymi, oferowana jest możliwośd 

partycypacji w akcjonariacie, czego przykładem może byd nabycie przez Pana Tomasza Kusego 5,00% udziałów 

w kapitale zakładowym poprzednika prawnego Emitenta, SARE sp. z o.o. 

 

 Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców 

Spółka świadczy usługi dla 337 klientów (wg stanu na koniec 2010 r.), a więc źródła jej przychodów są silnie 

zdywersyfikowane, a potencjalna utrata jednego z odbiorców nie będzie miała istotnego wpływu na przychody 

Spółki. Ryzyko uzależnienia od pojedynczych podmiotów jest więc marginalne. Mimo to, Spółka nieustannie 

podnosi jakośd świadczonych usług, tak aby były one oceniane przez jej klientów jako atrakcyjne pod względem 

relacji jakościowo-kosztowej. Zabieg ten ma na celu minimalizację ryzyka utraty odbiorców, ze szczególnym 

uwzględnieniem najważniejszych kontrahentów. Ponadto Emitent stale rozszerza grupę potencjalnych 

odbiorców, a proces ten wspomaga wdrożone w maju 2010 roku oprogramowanie Inis (funkcjonujące 

w ramach spółki zależnej Inis sp. z o.o.), przekazywane klientom bezpłatnie w zamian za uzyskanie informacji 

niezbędnych do rozbudowy baz danych. 

 

 Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców 

Usługi oferowane przez Spółkę bazują na oprogramowaniu będącym autorskim rozwiązaniem Emitenta, co 

powoduje, że ryzyko uzależnienia od dostawców należy ocenid jako niskie. Głównymi dostawcami Spółki są 

wydawcy Internetowi, świadczący usługi reklamowe dla Spółki oraz firma hostingowa utrzymująca serwery 

Spółki. W obydwu przypadkach rynki, na których działają te firmy są rynkami klienta, a zmiana dostawcy jest 

możliwa w każdym momencie i nie generuje dodatkowych kosztów. Należy jednak podkreślid, że w przypadku 

utraty jednego lub kilku dostawców w przyszłości, bieżąca działalnośd Emitenta mogłaby byd narażona na 

przejściowe trudności wynikające z konieczności nawiązania współpracy z nowymi kontrahentami. Takie 

przemiany mogłyby w krótkotrwały sposób wpłynąd negatywnie na tempo rozwoju Spółki. SARE SA 

minimalizuje to ryzyko poprzez nawiązywanie współpracy z podmiotami, które w przyszłości w przypadku 

zajścia takiej potrzeby, mogłyby pełnid funkcję dostawcy dla Emitenta. 

 

 Ryzyko cen produktów i usług 

Ceny produktów nabywanych i sprzedawanych przez Spółkę kształtowane są przez wolny rynek. Wśród 

głównych grup produktów i usług generujących koszty dla Spółki są: serwery, łącza internetowe, sprzęt 

komputerowy i usługi reklamowe. Koszty usług reklamowych utrzymują się na stałym poziomie, a koszty 

serwerów, łączy internetowych i sprzętu komputerowego spadają. Istnieje jednak ryzyko wzrostu cen usług, 

produktów, towarów i materiałów, niezbędnych do funkcjonowania Emitenta, które może prowadzid do 

wzrostu kosztów prowadzonej działalności i w negatywny sposób przełożyd się na wyniki finansowe Emitenta, 

jednakże ryzyko to nie powinno zagrażad istnieniu SARE SA. Minimalizacja tego ryzyka może odbywad się 

poprzez zmianę dostawcy dóbr niezbędnych do efektywnego funkcjonowania Przedsiębiorstwa. 

 

 Ryzyko związane z najmem powierzchni biurowych 

Spółka nie posiada lokali własnych. Spółka posiada dwa biura. Jedno z nich znajduje się w Rybniku (siedziba 

Spółki), natomiast drugie zlokalizowane jest w Warszawie (lokalizacja działów marketingowych i handlowych). 

Oba lokale użytkowane są na podstawie zawieranych umów najmu. Istnieje ryzyko zerwania lub nieodnowienia 

umów bądź odnowienia umów na zasadach znacznie odbiegających od zasad obecnych, co może wymusid 

koniecznośd zmiany lokalizacji i zawarcia umów najmu z innymi podmiotami, a także może wpłynąd na wzrost 

kosztów najmu. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki, dotychczasowa współpraca z wynajmującymi 

układała się dobrze. Nie można jednak wykluczyd ziszczenia się przedmiotowego ryzyka w przyszłości. 
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 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną kraju 

Działalnośd operacyjna Emitenta jest ściśle skorelowana z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której 

Emitent oferuje swoje usługi i będącej jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej klientów 

Emitenta. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na działalnośd Emitenta, 

można zaliczyd: tempo wzrostu PKB Polski, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom 

inwestycji podmiotów gospodarczych, stopieo zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. 

Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy 

wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mied negatywny wpływ na działalnośd oraz sytuację 

finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na usługi Emitenta, co w konsekwencji może przełożyd się na 

pogorszenie wyników finansowych Spółki. Zewnętrzny charakter tych wielkości powoduje, iż jedyną formą 

zabezpieczania się Spółki przed niekorzystnymi zmianami jest bieżące monitorowanie wskaźników 

makroekonomicznych oraz podejmowanie działao dostosowujących strategię rozwoju do nowych warunków 

makroekonomicznych. 

 

 Ryzyko związane z opodatkowaniem (regulacje podatkowe) i interpretacją przepisów podatkowych 

Polski system podatkowy charakteryzuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian. 

Niejednokrotnie brak jest ich jednoznacznej wykładni, co może powodowad sytuację odmiennej ich 

interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, urząd skarbowy może 

nałożyd na Emitenta karę finansową, która może mied istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. 

Obecnie Spółka nie korzysta ze zwolnieo podatkowych, a na sprzedawane przez nią usługi nałożona jest stawka 

podatku VAT w wysokości 23%. Poza tym Emitent ponosi koszty z tytułu podatku dochodowego, którego 

stawka wynosi 19%. Ryzyko związane z opodatkowaniem może wynikad ze zmian w wysokościach stawek 

podatkowych, istotnych z punktu widzenia Emitenta, jednakże wpływ tych zmian na przyszłą kondycję Spółki 

należy uznad za niewielki, jako że prawdopodobieostwo skokowych zmian stawek wskazanych w regulacjach 

podatkowych jest znikome. 

 

 Ryzyko zdarzeo losowych 

Do grupy zdarzeo losowych, mogących wpłynąd negatywnie na sytuację Emitenta należy zaliczyd m.in. brak 

dostaw energii elektrycznej, awarie sprzętu komputerowego oraz ryzyko włamania do lokali Emitenta. 

Spółka minimalizuje wpływ zdarzeo losowych poprzez zapewnienie pracownikom Spółki komputerów 

przenośnych, umożliwiających pracę z dowolnej lokalizacji, a ryzyko zdarzeo losowych wpływających na 

centrum hostingowe jest minimalizowane poprzez instalację urządzeo UPS i agregatu prądotwórczego na 

wypadek przerw w dostawie prądu. Ponadto zapewniona jest możliwośd przeniesienia serwerów do innego 

centrum hostingowego w przypadku wystąpienia ryzyka zalania. Ryzyko włamania i kradzieży danych jest 

redukowane poprzez instalację alarmu, zamków, czytników kart zbliżeniowych oraz tworzenie zabezpieczonych 

kopii roboczych systemów oraz danych. 

 

 Ryzyko związane z regulacjami prawnymi (polskimi i unijnymi)  

Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalnośd Spółki potencjalny 

negatywny wpływ mogą mied nowelizacje w zakresie prawa podatkowego, prawa handlowego, prawa pracy 

i ubezpieczeo społecznych, jak również uregulowao dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Ponadto wiele modyfikacji przepisów prawa wynika z dostosowywania prawa krajowego do norm prawa Unii 

Europejskiej. W związku z powyższym niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości w zakresie interpretacji 

dokonywanych zmian. Błędna interpretacja przepisów prawa może skutkowad nałożeniem na Emitenta kar lub 

sankcji administracyjnych, bądź finansowych. 

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Spółka na bieżąco przeprowadza audyty wewnętrzne, skierowane 

na badanie zgodności stosowanych aktualnie przepisów przez Spółkę z bieżącymi regulacjami prawnymi. 
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1.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

 Ryzyko związane z prawami do akcji (PDA) 

PDA to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji 

nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą 

zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia 

sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. 

W przypadku niedojścia do skutku emisji akcji serii B posiadacz PDA otrzyma tylko zwrot środków w wysokości 

iloczynu ceny emisyjnej (tj. 4,65 zł) oraz ilości nabytych praw do akcji. Inwestorzy, którzy kupili PDA Emitenta po 

wyższej cenie niż cena emisyjna narażeni będą na stratę w wysokości różnicy ceny zapłaconej na rynku 

wtórnym za PDA a kwotą, o której mowa powyżej. Termin ewentualnej wypłaty określi Zarząd w drodze 

uchwały. 

 

 Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowao akcji 

Notowanie akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect rozpocznie się po wpisaniu do 

rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii B oraz po 

uzyskaniu stosownych zgód Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Spółka nie może zagwarantowad lub precyzyjnie określid terminów rozpoczęcia notowao akcji 

w Alternatywnym Systemie Obrotu. Emitent zapewnia, że dołoży wszelkich starao, aby wszelkie wymagane 

wnioski były formalnie poprawne oraz były składane niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających 

ich złożenie. Ewentualne przedłużenie się okresu rejestracji akcji serii B przez sąd rejestrowy skutkowad będzie 

opóźnieniem rozpoczęcia notowao akcji serii A i B Spółki w stosunku do terminu rozpoczęcia notowao 

zakładanego przez Emitenta. Do dnia rozpoczęcia notowao akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu notowane 

będą PDA serii B. 

 

 Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji serii B Emitenta 

Pomimo zawarcia umów objęcia akcji i opłacenia przez subskrybentów wszystkich objętych akcji, emisja akcji 

serii B może nie dojśd do skutku w przypadku gdy: 

– Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu 

miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji 

serii B; 

– sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii B. 

W przypadku nie dojścia emisji do skutku, inwestorom zostaną zwrócone wpłaty dokonane na akcje serii B. 

Zarząd Emitenta jest przygotowany do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez 

emisję akcji serii B we właściwym terminie, a ryzyko odmowy zarejestrowania przez sąd rejestrowy 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii B ma w ocenie Zarządu 

Emitenta charakter wyłącznie teoretyczny. 

 

 Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahao cen akcji 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie 

Obrotu (NewConnect). Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Emitenta będą przedmiotem 

aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, który jest 

rynkiem utworzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sierpniu 2007 r. Istnieje 

ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie się charakteryzował małą płynnością. Tym samym mogą 

występowad trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodowad dodatkowo 
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znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości sprzedaży akcji. 

Ponadto, na ograniczenie płynności akcji Spółki wpływ mają przedstawione w punkcie 4.21.3 umowy 

czasowego wyłączenia zbywalności akcji typu „lock-up”. 

 

 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 

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 Obrotu. 

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, 

Organizator ASO może upomnied Emitenta, a informację o upomnieniu opublikowad na swojej stronie 

internetowej, zawiesid obrót notowaniami instrumentami finansowymi Emitenta, a także wykluczyd 

instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie (patrz. Ryzyko związane z wykluczeniem 

z obrotu na NewConnect), jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku 

NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności: 

– obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (§ 14 Regulaminu ASO), 

– obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora ASO o planach związanych z emitowaniem 

instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO), 

– obowiązek niezwłocznego sporządzenia i przekazania na żądanie Organizatora ASO kopii dokumentów 

oraz do udzielenia pisemnych wyjaśnieo w zakresie dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak 

również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO), 

– obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO). 

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 ASO tymi instrumentami w alternatywnym systemie. Ponadto przed podjęciem decyzji 

o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót 

tymi instrumentami finansowymi. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: 

a) W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeostwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest 

zagrożony interes inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym 

alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami 

finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni, 

b) 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 Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 

miesiąc. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim 

żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect 

Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyd instrumenty finansowe z obrotu: 
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– 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. 

 

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. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego 

Systemu może zawiesid obrót tymi instrumentami finansowymi. 

 

Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyd z obrotu instrumenty 

finansowe Emitenta, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku 

NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki 

informacyjne, przedstawione szerzej w pkt. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami. 

 

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót danym 

instrumentem finansowym zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu 

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

naruszenie interesów inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru 

Finansowego wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe. 

Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim 

żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Emitent będąc notowanym na rynku NewConnect jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. W związku z tym Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyd na Emitenta kary 

administracyjne 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. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta 

może stad się utrudniony bądź niemożliwy. 

 

1.3 Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 

 

 Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę 

Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, pan Tomasz Pruszczyoski, pełniący funkcję Prezesa 

Zarządu, pan Damian Rutkowski, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu, oraz Amalfrida Holdings Limited 

z siedzibą na Cyprze (podmiot powiązany z panem Krzysztofem Dębowskim, pełniącym funkcję Członka 
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Zarządu), posiadają łącznie 1.672.500 akcji Emitenta uprawniających do 83,63% udziału w kapitale zakładowym 

Spółki oraz do wykonania 83,63% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku zarejestrowania 

podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy w drodze emisji akcji serii B, udział większościowych 

akcjonariuszy zmniejszy się do 75,49% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do 75,49% udziału w głosach 

na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym wpływ większościowych akcjonariuszy na działalności 

Emitenta jest więc znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 oraz 

art. 416 KSH i rodzi to ryzyko, że pozostali akcjonariusze nie będą w stanie wpływad na sposób zarządzania 

i funkcjonowania Spółki. 

 

 Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych 

Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji akcji serii B umożliwią mu realizację przyjętej na lata 

2010-2014 strategii rozwoju, umożliwiającej utrzymanie pozycji lidera polskiego rynku e-mail marketingu
3
 

poprzez dalszy rozwój usług Inis i mail-media. Długoterminowa strategia rozwoju Emitenta zakłada także 

ekspansję zagraniczną usług Spółki oraz budowę i rozwój Grupy Kapitałowej SARE SA. W związku z powyższym 

istnieje ryzyko, że w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Spółka będzie musiała przeprowadzid 

dodatkową emisję lub szukad innych źródeł finansowania w celu realizacji zamierzonych celów. Niepozyskanie 

nowych źródeł finansowania, w przypadku gdy Emitent wykorzysta dotychczas posiadane zasoby finansowe, 

mogłoby wpłynąd na spowolnienie rozwoju Emitenta i wycenę emitowanych przez niego instrumentów 

finansowych. 

 

  

                                                                 

 
3
 Opinia Zarządu Emitenta 
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2 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym 

 

2.1 Emitent 

 

Tabela 6 Dane Emitenta 

Firma: SARE SA 

Siedziba: Rybnik 

Adres: ul. Piasta 12, 44-200 Rybnik 

Telefon: +48 (32) 433 11 56 

Faks: +48 (32) 433 11 56 

Adres poczty elektronicznej: biuro@sare.pl 

Adres strony internetowej: www.sare.pl 

Źródło: Emitent 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta: 

 

Tomasz Pruszczyoski – Prezes Zarządu, 

Damian Rutkowski – Wiceprezes Zarządu, 

Krzysztof Dębowski – Członek Zarządu. 

 

Emitent ponosi odpowiedzialnośd za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu Informacyjnego. 
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2.2 Autoryzowany Doradca 

 

Tabela 7 Dane o Autoryzowanym Doradcy 

Firma: Trinity Capital Investments SA 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Ruska 11/12, 50-079 Wrocław 

Telefon: +48 (71) 71 22 121 

Faks: +48 (71) 71 22 122 

Adres poczty elektronicznej: biuro@tcisa.pl 

Adres strony internetowej: www.tcisa.pl 

Źródło: Autoryzowany Doradca 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy: 

 

Marcin Łuczyn – Prezes Zarządu, 

Bartłomiej Knichnicki – Wiceprezes Zarządu. 
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2.3 Doradca Transakcyjny 

 

Tabela 8 Dane o Doradcy Transakcyjnym 

Firma: Certus Capital sp. z o.o. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław 

Telefon: + 48 (71) 78 09 280 

Faks: + 48 (71) 78 09 280 

Adres poczty elektronicznej: info@certuscapital.pl 

Adres strony internetowej: www.certuscapital.pl 

Źródło: Doradca Transakcyjny 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Transakcyjnego: 

 

Tomasz Maślanka – Prezes Zarządu, 

Tomasz Puźniak – Wiceprezes Zarządu. 

 

Certus Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie informacji i danych udzielonych przez Emitenta 

uczestniczyła w przygotowaniu treści Dokumentu Informacyjnego i jest odpowiedzialny za sporządzenie 

rozdziału 1 „Czynniki ryzyka”, rozdziału 3 „Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do 

Alternatywnego Systemu Obrotu” oraz rozdziału 4 „Dane o Emitencie”. 
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3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego Systemu 
Obrotu 

 

3.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartośd instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów 
uprzywilejowania, wszelkich ograniczeo co do przenoszenia praw z instrumentów 
finansowych oraz zabezpieczeo lub świadczeo dodatkowych 

 

Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu 

Obrotu „NewConnect”: 

– 2.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

– 215.500 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

– 215.500 praw do akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartośd nominalna akcji serii A wynosi 200.000,00 zł.  

W przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, łączna wartośd 

nominalna akcji serii A i B wyniesie 221.550,00 zł. 

 

 Oferta prywatna akcji serii B 

 

W związku z wykonaniem uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 

2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 215.500 (słownie: 

dwieście piętnaście tysięcy piędset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięd groszy) każda, wyemitowano 215.500 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy piędset) akcji 

serii B. Akcje serii B wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. 

w trybie subskrypcji prywatnej. 

 

Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na poziomie 4,65 zł (słownie: cztery złote sześddziesiąt pięd 

groszy) za jedną akcję. 

 

Subskrypcja prywatna trwała od 17 stycznia 2011 r. do 9 lutego 2011 r. Dniem przydziału akcji był 27 

stycznia 2011 r. 

 

W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, objętych zostało 215.500 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy 

piędset) akcji serii B. Akcje zostały objęte przez 45 osób fizycznych i 5 osób prawnych (w tym podmiot 

pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu 

ASO). 

 

SARE SA pozyskała z oferty prywatnej 1.002.075,00 zł brutto, które zamierza przeznaczyd na realizację 

pierwszego ze wskazanych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym celów strategicznych Emitenta – 

rozwój usług Inis i mail-media (por. punkt 4.12.2 Strategia rozwoju Emitenta niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego). 

 

Łączne szacunkowe koszty oferty wyniosły 96.771,25 zł, z czego koszty przygotowania i przeprowadzenia 

oferty wyniosły 33.871,25 zł, koszty sporządzenia Dokumentu Informacyjnego z uwzględnieniem kosztów 

doradztwa wyniosły 55.500,00 zł, koszty promocji oferty 7.400,00 zł. 

 

 

 Oferta sprzedaży akcji serii A 
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Dotychczasowi akcjonariusze Emitenta przedstawili do sprzedaży łącznie 227.500 (słownie: dwieście 

dwadzieścia siedem tysięcy piędset) akcji serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

 pan Tomasz Pruszczyoski przedstawił do sprzedaży 91.000 sztuk akcji serii A, 

 pan Damian Rutkowski przedstawił do sprzedaży 91.000 sztuk akcji serii A, 

 Amalfrida Holdings Limited z siedzibą na Cyprze przedstawiła do sprzedaży 45.500 sztuk akcji serii 

A. 

 

Cena emisyjna akcji serii A została ustalona na poziomie 4,40 zł (słownie: cztery złote czterdzieści groszy) za 

jedną akcję. 

Różnica pomiędzy ceną oferowanych akcji serii B a ceną sprzedawanych akcji serii A wynikała z faktu, iż 

w pierwszej kolejności notowane będą PDA serii B. Akcje serii A notowane będą po rejestracji emisji akcji 

serii B w sądzie gospodarczym właściwym dla siedziby Spółki oraz po uzyskaniu stosownych zgód Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dyskonto ujęte w cenie sprzedaży stanowiło 

rekompensatę dla inwestorów za czasowy brak notowao nabytych papierów wartościowych Spółki. 

 

Oferta prywatna sprzedaży trwała od 17 stycznia 2011 r. do 4 lutego 2011 r. Dniem zawarcia umów kupna-

sprzedaży akcji był 14 lutego 2011 r. 

 

W wyniku zawarcia umów kupna-sprzedaży akcji, nabytych zostało 227.500 (słownie: dwieście dwadzieścia 

siedem tysięcy piędset) akcji serii A. Akcje zostały nabyte przez 11 osób fizycznych i 3 osoby prawne. 

 

 

 Wyszczególnienie rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeo co do przenoszenia praw 

z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeo lub świadczeo dodatkowych 

 

 Uprzywilejowanie akcji Emitenta 

Akcje Emitenta serii A i B nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 KSH. 

 

 Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeo dotyczących obrotu akcjami Emitenta. 

 

 Ograniczenia wynikające 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 (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 

równowartośd 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 

równowartośd 50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno 

przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do 

grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót 

zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostad przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

– połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

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

w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 

przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

– utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 
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– nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 

obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

równowartośd 10.000.000 euro. 

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

przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpid przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji, 

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

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

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

poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

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

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

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

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

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

b. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, 

jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

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

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

udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 

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 dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy 

biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca 

nabywający częśd mienia innego przedsiębiorcy. 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 UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostad wydana, 

przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od 

dokonania koncentracji. 

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

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

na rynku. 

Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyd na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 

dokonad koncentracji obowiązek lub przyjąd ich zobowiązanie, w szczególności do: 

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

2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 

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

lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

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

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

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

ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzed pozytywny wpływ na 

gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 



   

 

DOKUMENT INFORMACYJNY SARE SA  25 | S t r o n a  
 
 

Prezes UOKiK może uchylid opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za 

które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają 

określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji 

na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania 

na warunkach określonych w decyzji, nakazad w szczególności: 

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

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

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

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

UOKiK 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 zgody. 

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

stanowiącej równowartośd do 50.000.000 euro, jeżeli, chodby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 

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

dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił 

informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 

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

stanowiącej równowartośd do 10.000 euro za każdy dzieo zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych 

w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes UOKiK 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 nie zgłosiła 

zamiaru koncentracji. 

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonad podziału przedsiębiorcy. Do 

podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK 

przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 

Prezes UOKiK może ponadto wystąpid do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych, 

zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

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

okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

 

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

przedsiębiorstw 

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

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

przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 

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

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

określone progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 

struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 

Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

a) zawarciu umowy, 

b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

c) przejęciu większościowego udziału. 
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Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również 

dokonad w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji 

o wymiarze wspólnotowym. 

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

przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

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

niż 5 miliardów euro, oraz 

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

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

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

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

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

2,5 miliarda euro, 

b) w każdym z co najmniej trzech paostw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 

c) w każdym z co najmniej trzech paostw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

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

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

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

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

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym paostwie członkowskim. 

 

 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

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

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

publicznej zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 

Na podstawie art. 154 ust. 1, art. 156 ust. 4 pkt 3, art. 159 oraz 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zapisy wskazane poniżej odnoszą się zarówno do instrumentów 

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

regulowanym oraz do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub 

będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie. 

 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 Informacją poufną w rozumieniu ustawy jest - określona w sposób precyzyjny - 

informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, 

jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie 

została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąd 

na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 

finansowych, przy czym dana informacja: 

1. jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły 

lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwad, a jej charakter w wystarczającym stopniu 

umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeo na cenę lub wartośd 

instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych; 

2. mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąd na cenę lub wartośd 

instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, 

wtedy gdy mogłaby ona zostad wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez 

racjonalnie działającego inwestora; 
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3. w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów 

finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez 

inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora 

dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych 

w pkt 1 i 2. 

 

Zgodnie z art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 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, posiadające informację poufną w wyniku popełnienia 

przestępstwa lub posiadające informację poufną pozyskaną w inny sposób, a przy dołożeniu należytej 

staranności mogły się dowiedzied, że jest to informacja poufna –nie mogą wykorzystywad ani ujawniad takiej 

informacji, a także udzielad rekomendacji lub nakłaniad inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. Ponadto w odniesieniu do osób prawnych 

lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które uzyskały informację poufną 

w związku z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powyższy zakaz dotyczy także osób 

fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. 

Wykorzystywaniem informacji poufnej jest zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi 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 są wprowadzone m.in. do alternatywnego systemu obrotu. 

Z kolei zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujawnianiem 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, o których mowa w art. 156 

ust. 4, 

2) jednego lub kilku instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4,  

3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4. 

 

W związku z art. 159 oraz art. 161a ust. 1 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 w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. 

Osoby wskazane powyżej ponadto nie mogą dokonywad na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej 

innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodowad rozporządzenie takimi instrumentami 

finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. Jednocześnie zakaz ten odnosi się do działania powyższych osób jako organów 

osób prawnych, a w szczególności do podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia 

lub zbycia przez daną osobę prawną, na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących 

powodowad rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub 

osoby trzeciej.  

Powyższych ograniczeo nie stosuje się do czynności dokonywanych: 
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1) przez podmiot prowadzący działalnośd maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła 

zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby 

w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, 

2) 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, 

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

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

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

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

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, 

6) 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.  

Okresem zamkniętym jest: 

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

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

instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

– 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, 

– 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, 

– 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. 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne 

osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 

informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie 

podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 

gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko 

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

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

innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na 

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

instrumentów wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu. 

 

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 tys. złotych. Jeżeli jednak osoba ta zleciła 

uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalnośd maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 
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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. 

 

 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

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

 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15 %, 20%, 25%, 33%, 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 obowiązany niezwłocznie zawiadomid o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych 

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

staranności mógł się o niej dowiedzied.  

 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o: 

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

b) 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; 

c) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 

o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

d) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 

miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy 

zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów; 

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

f) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej. 

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

zawiadomienie powinno zawierad także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego 

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

 

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

ogólnej liczby głosów w związku z: 

1) zajściem innego niż czynnośd prawna zdarzenia prawnego; 

2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 

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

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

ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo 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. 

 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na: 
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1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów 

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

spółki publicznej; 

2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

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

przez: 

 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane 

przez ten sam podmiot; 

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

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

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

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

pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

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

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

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

wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 

zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywad prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

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

uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

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

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

wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

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

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

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

podjął lub zamierzał podjąd czynności powodujące powstanie tych obowiązków;  

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki 

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

głosów określonego w tych przepisach. 

W przypadkach, o których mowa w pkt 5 oraz 6, obowiązki określone w tym rozdziale mogą byd wykonywane 

przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki 

publicznej 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, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 

wartościowych; 

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

 

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

się: 

 liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego; 
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 liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został upoważniony 

do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt 4,  

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

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane 

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

według własnego uznania. 

 

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

publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego 

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

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

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

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

przepisów innych ustaw. 

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

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

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

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

 

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

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

 

 

3.2 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 

 

3.2.1 Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

 

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

mocy art. 430-432 KSH, jest Walne Zgromadzenie Spółki. 

 

 

3.2.2 Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 

 

 Akcje serii A 

Akcje serii A powstały na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki SARE sp. z o.o. 

z dnia 22 października 2010 r. w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 

akcyjną (Repertorium A nr 7500/2010), podjętej w Kancelarii Notarialnej w Rybniku przy ul. Zamkowej 6/1 

przed notariuszem Adamem Grzybczykiem, na mocy której SARE sp. z o.o., decyzją właściwego sądu 

rejonowego, została przekształcona w spółkę SARE SA. Treśd przedmiotowej uchwały została przytoczona 

poniżej: 

 

UCHWAŁA NR 1 

z dnia 22 października 2010 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

spółki SARE Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 

w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną 
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Zgodnie z art. 562 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia 

co następuje: 

 

1. Przekształca się SARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przekształcana") w SARE Spółka 

Akcyjna („Spółka Przekształcona") zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

2. Przekształcenie zostaje dokonane na zasadach określonych szczegółowo w planie przekształcenia („Plan 

Przekształcenia"), sporządzonym przez Zarząd Spółki w dniu 13 lipca 2010 roku, zmienionym Aneksem 

z dnia 5 października 2010 roku, zbadanym zgodnie z art. 559 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez 

biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

3. Wysokośd kapitału zakładowego Spółki Przekształconej wynosi 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych. 

Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej zostaje pokryty majątkiem Spółki Przekształcanej, którego 

wartośd wynosi 781.853,58 zł (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięddziesiąt trzy złote 

58/100), ustalona zgodnie z bilansem sporządzonym na dzieo 1 czerwca 2010 roku. Na pokrycie kapitału 

zakładowego Spółki Przekształconej przeznacza się kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej o wartości 

200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych. 

4. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii „A” 

o wartości nominalnej 10 (dziesięd) groszy każda akcja. 

5. Akcje serii A będą akcjami objętymi przez Wspólników Spółki Przekształcanej w wyniku przekształcenia 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w ust. 1 niniejszej Uchwały, 

i zostaną objęte w następujący sposób: 

1) Tomasz Pruszczyoski – obejmie 760.000 (siedemset sześddziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A 

o wartości nominalnej 10 (dziesięd) groszy każda i łącznej wartości nominalnej 76.000,00 

(siedemdziesiąt sześd tysięcy) złotych, stanowiących 38,00% wartości kapitału zakładowego; 

2) Damian Rutkowski – obejmie 760.000 (siedemset sześddziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A 

o wartości nominalnej 10 (dziesięd) groszy każda i łącznej wartości nominalnej 76.000,00 

(siedemdziesiąt sześd tysięcy) złotych, stanowiących 38,00% wartości kapitału zakładowego; 

3) Krzysztof Dębowski – obejmie 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A 

o wartości nominalnej 10 (dziesięd) groszy każda i łącznej wartości nominalnej 38.000,00 (trzydzieści 

osiem tysięcy) złotych, stanowiących 19,00% wartości kapitału zakładowego; 

4) Tomasz Kusy – obejmie 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 

(dziesięd) groszy każda i łącznej wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięd tysięcy) złotych, stanowiących 

5,00% wartości kapitału zakładowego. 

6. Dla Wspólników, którzy nie będą uczestniczyd w Spółce Przekształconej przeznacza się na wypłaty kwotę 

10.000,00 (dziesięd tysięcy) złotych. 

7. Akcjonariuszom Spółki Przekształconej będą przyznane następujące prawa osobiste w zakresie dotyczącym 

powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej: 

a. Akcjonariusz Tomasz Pruszczyoski, jeżeli będzie posiadad nie mniej niż 10% (dziesięd procent) udziału 

w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie 

powoływad i odwoływad 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. 

b. Akcjonariusz Damian Rutkowski, jeżeli będzie posiadad nie mniej niż 10% (dziesięd procent) udziału 

w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie 

powoływad i odwoływad 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. 

c. Akcjonariusz Krzysztof Dębowski, jeżeli będzie posiadad nie mniej niż 10% (dziesięd procent) udziału 

w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie 

powoływad i odwoływad 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. 

8. Zarząd pierwszej kadencji Spółki Przekształconej będzie się składał z następujących osób: 

1) Tomasza Pruszczyoskiego – jako Prezesa Zarządu, 
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2) Damiana Rutkowskiego – jako Wiceprezesa Zarządu, 

3) Krzysztofa Dębowskiego – jako Członka Zarządu. 

9. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przekształconej, stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do Planu Przekształcenia.
4
 

10. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych 

wymaganych dla dokonania przekształcenia SARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę 

Przekształconą. 

 

Rejestracja akcji serii A miała miejsce w dniu 9 listopada 2010 r., tj. w dniu rejestracji przekształcenia formy 

prawnej Spółki w spółkę akcyjną. 

 

 

 Akcje serii B 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 grudnia 2010 r. podjęło uchwałę nr 2 będącą podstawą 

prawną emisji akcji serii B (Repertorium A nr 8374/2010), podjętej w Kancelarii Notarialnej w Rybniku przy ul. 

Zamkowej 6/1 przed asesorem notarialnym Katarzyną Jonderko – zastępcą notariusza Adama Grzybczyka. Treśd 

niniejszej uchwały została przedstawiona poniżej: 

 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: SARE S.A. 

z siedzibą w Rybniku 

z dnia pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (01-12-2010 r.) 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki 

 

„§ 1. 

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 

Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku uchwala, co 

następuje: 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 21.550,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy 

piędset pięddziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 215.500 (dwieście piętnaście tysięcy piędset) 

akcji serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.215.500, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięd groszy) każda. 

2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 

3. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego. 

4. Akcje serii B będą uczestniczyd w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie 

przeznaczony do podziału za pierwszy rok obrotowy Spółki, tj. od dnia 09.11.2010 r. 

5. Akcje serii B zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze 

subskrypcji prywatnej. 

6. Upoważnia się Zarząd Spółki SARE S.A. do podjęcia działao niezbędnych do wykonania niniejszej 

uchwały, w szczególności do: 

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B, 

b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje, 

                                                                 

 
4
 Aktualna treśd statutu Spółki została przedstawiona w punkcie 6.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego 
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c) zawarcia umów o objęciu akcji serii B. 

7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r. 

8. Akcje serii B nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 

r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). 

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, 

w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 

Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki SARE S.A. do złożenia przed 

zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 

§ 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego 

Spółki SARE S.A. 

 

§ 2. 

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki SARE S.A., sporządzoną w dniu 16 listopada 2010 r. zgodnie 

z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie 

wyłącza w całości prawo poboru akcji serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki SARE S.A. 

 

 

§ 3. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1 

w dotychczasowym brzmieniu: 

„Kapitał zakładowy wynosi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000.000 (dwa 

miliony) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.000.000, o wartości 

nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięd groszy) każda akcja.” 

 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 221.550,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy piędset 

pięddziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 2.215.500 (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy piędset) 

akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięd groszy) każda akcja, w tym: 

a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 

002.000.000; 

b) nie więcej niż 215.500 (dwieście piętnaście tysięcy piędset) akcji zwykłych na okaziciela serii B 

o numerach od 0.000.001 do 000.215.500.” 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”. 

 

W dniu 10 marca 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SARE SA podjęło uchwałę nr 10/2011 w sprawie 

zmiany § 1 ust. 4 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE spółka akcyjna z dnia 

1 grudnia 2010 r. Treśd niniejszej uchwały została przedstawiona poniżej: 

 

Uchwała nr 10/2011 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: SARE S.A. 

z siedzibą w Rybniku 

z dnia dziesiątego marca dwa tysiące jedenastego roku (10-03-2011 r.) 
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w sprawie zmiany § 1 ust. 4 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE spółka 

akcyjna z dnia 1 grudnia 2010 r. 

 

§1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienid §1 ust. 4 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki SARE spółka akcyjna z dnia 1 grudnia 2010 r. o treści: 

„Akcje serii B będą uczestniczyd w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do 

podziału za pierwszy rok obrotowy Spółki, tj. od dnia 09.11.2010 r.” 

i nadad mu następujące brzmienie: 

„Akcje serii B będą uczestniczyd w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do 

podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 r.” 

 

§2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego akcje serii B nie zostały jeszcze zarejestrowane w rejestrze 

przedsiębiorców. 

 

 

W dniu 1 grudnia 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SARE SA. podjęło uchwałę nr 3 w przedmiocie 

wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 

NewConnect) oraz dematerializację akcji serii A i B oraz PDA serii B (Repertorium A nr 8374 /2010), podjętej 

w Kancelarii Notarialnej w Rybniku przy ul. Zamkowej 6/1 przed asesorem notarialnym Katarzyną Jonderko – 

zastępcą notariusza Adama Grzybczyka, w następującym brzmieniu: 

 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: SARE S.A. 

z siedzibą w Rybniku 

z dnia pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (01-12-2010 r.) 

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

(rynek NewConnect) akcji serii A i B oraz PDA serii B oraz dematerializację akcji serii A i B oraz PDA serii B 

 

„§ 1. 

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 

z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku uchwala, co następuje: 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A i B oraz Praw do Akcji serii B (PDA serii B) do obrotu 

zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu 

o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, 

poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); 
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b) złożenie akcji Spółki serii A i B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną; 

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A i B oraz PDA serii B w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, 

z późn. zm.). 

 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji 

Spółki serii A i B oraz PDA serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 

NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

b) złożenie akcji Spółki serii A i B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną; 

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 

akcji Spółki serii A i B oraz PDA serii B; 

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji 

w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A i B oraz PDA serii B, stosownie do art. 5 ust. 8 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 

1538, z późn. zm.). 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”. 

 

 

3.2.3 Podmiot prowadzący rejestr 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 

Od momentu rejestracji akcji serii A i B w KDPW nie będą one miały formy dokumentu. Akcje Emitenta będą 

podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji w KDPW na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 Ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi, zawartej przez Emitenta z KDPW. 

 

 

3.2.4 Waluta emitowanych papierów wartościowych  

 

Wartośd nominalna akcji Emitenta oznaczona jest w złotych polskich (PLN). 

Wartośd nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięd groszy). 

Cena emisyjna akcji serii B wyniosła 4,65 zł (słownie: cztery złote sześddziesiąt pięd groszy). 

Cena sprzedaży akcji serii A wyniosła 4,40 zł (słownie: cztery złote czterdzieści groszy). 

 

 

3.3 Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie 

 

Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za 

rok obrotowy 2010 r., gdyż akcje te powstały w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

w spółkę akcyjną. Akcje serii A nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za 

rok obrotowy 2010 r., zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 
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z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmienionej na mocy Uchwały nr 

10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2011 r. Akcje serii B nie są 

uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

Akcje serii A i B są równe w prawach do dywidendy. 

Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych – PLN. 

 

 

3.4 Prawa wynikające z instrumentów finansowych oraz zasady ich realizacji 

 

3.4.1 Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta 

 

 Prawo do zbycia akcji 

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

ograniczających to prawo. 

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosid akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakooczenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 406
4
 KSH). 

 

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

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w jej 

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

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

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

przez walne zgromadzenie.  

Wszystkie akcje serii A i B są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH dzieo dywidendy, 

może byd wyznaczony na dzieo podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc 

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

w regulacjach KDPW. 

Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu 

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

w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 KSH). Statut Emitenta nie 

przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla akcji serii A i B (wprowadzonych do Alternatywnego 

Systemu Obrotu). Tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy 

ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie 

zawiera Dział 2 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW.  

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

podlega przedawnieniu. 

 

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

poboru  

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. W przypadku nowej emisji akcjonariusze 

Emitenta mają prawo pierwszeostwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji 

(prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych 

na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 

KSH, po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawid dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 
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Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru 

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

ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH). 

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

stanowi, że nowe akcje mają byd objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich 

oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych 

w uchwale. Większośd 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej 

emisji mogą byd objęte przez subemitenta w przypadku kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie 

obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH). 

 

 Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej 

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

wierzytelności, wypełnid zobowiązania ciążące na spółce i upłynnid majątek spółki, zgodnie z art. 468 § 1 KSH. 

W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpid podział pomiędzy 

akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy 

akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy 

spółki. Wielkośd wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę 

i wartośd posiadanych przez niego akcji. 

Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie. 

 

 Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach 

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

z art. 340 § 3 KSH prawo głosu z akcji spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, 

przysługuje akcjonariuszowi (w sytuacji gdy w ten sposób obciążone akcje są zapisane na rachunkach papierów 

wartościowych w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych). 

 

3.4.2 Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 

 

 Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Zgodnie z art. 406
1
 KSH prawo uczestniczenia w 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
3
 § 1 KSH). 

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. 

 

Na podstawie art. 406
3
 KSH akcje na okaziciela mające postad dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym 

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

w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą WZ) i nie będą odebrane przed zakooczeniem tego dnia. 

Zamiast akcji może byd złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie 

inwestycyjnej. 
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W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, 

którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są 

wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. 

 

 Prawo głosu 

Z każdą akcją serii A i B Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyd w walnym zgromadzeniu oraz wykonywad prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412
1
 § 2 KSH w spółce publicznej głos może byd oddany 

przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno byd udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, 

lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412
1
 § 2 KSH). 

Zgodnie z art. 411
3
 KSH akcjonariusz może głosowad oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (split voting), jak 

również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego Zgromadzenia) przewidują 

taką możliwośd to akcjonariusz Spółki może oddad głos drogą korespondencyjną, Ponadto Statut Spółki może 

dopuszczad możliwośd udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej (art. 406
5
 § 1 KSH). W obecnym brzmieniu Statutu, nie jest przewidziana powyższa możliwośd. 

 

 Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy 

sporządzid listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem 

liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna byd 

podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego 

reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna byd sprawdzona przez wybraną w tym 

celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

 

 Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do złożenia 

wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw 

Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki 

mogą żądad zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych 

spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyd Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli 

w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie 

zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnid do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut 

Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowieo w tej materii. 

 

 Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

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

50% ogółu głosów w Spółce mogą zwoład Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają 

przewodniczącego tego zgromadzenia. 

 

 Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału 

zakładowego mogą żądad umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie może byd zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno byd zgłoszone Zarządowi 
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Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierad uzasadnienie lub 

projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 

 

 Prawo zgłaszania projektów uchwał 

Na mocy art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszad projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

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

walnego zgromadzenia zgłaszad Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które 

mają zostad wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). 

 

 Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania 

Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu ma 

prawo zażądad zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Statut 

Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowieo w tej materii. 

 

 Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 

Zgromadzenia Spółki  

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

najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 KSH. Wniosek taki należy złożyd do Zarządu 

Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpid nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym 

Zgromadzeniem. 

 

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

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

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

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

Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę częśd akcji, która przypada 

z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady 

Nadzorczej, mogą utworzyd oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak 

udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty w Radzie Nadzorczej 

nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, 

obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie 

zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami (art. 385 § 6 KSH). 

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

ograniczeo (art. 385 § 9 KSH). 

 

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

powołania rewidenta ds. szczególnych 

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

publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąd uchwałę 

w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt Spółki, określonego zagadnienia 

związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądad 

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądad umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały 

w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta.  
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W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku 

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

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

podjęcia uchwały, wystąpid do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. 

szczególnych. 

 

 Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki 

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosid w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie 

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

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest 

zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd 

powinien w określonych wypadkach odmówid udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH 

w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki żądania udzielenia 

przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielid akcjonariuszowi informacji na piśmie poza 

Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielid informacji 

nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. 

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji 

dotyczących Spółki, Zarząd może udzielid akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na 

pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzid szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni 

zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 

przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6 KSH). 

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

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

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

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

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

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

porozumieo z innymi osobami. 

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

to: 

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

– prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 

§ 4 KSH); 

– prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 

akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania 

odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do żądania 

przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna 

byd wysłana (art. 407 § 1 i 1
1
 KSH); 

– prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH); 

– prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 

Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH). 

 

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

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

rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek 
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handlowych (art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 

akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH). 

 

 Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia  

Spółki 

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

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

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

wystąpienia z powództwem uprawniony jest: 

– zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, 

– akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał 

zaprotokołowania swojego sprzeciwu, 

– akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

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

wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 

porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.  

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

Zgromadzenia należy wnieśd w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości 

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

Zgromadzenie. 

 

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

wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 KSH) 

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

każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może 

wnieśd pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie 

mogą powoływad się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na 

dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeo o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa 

o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  

 

 Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 

Zgromadzenia sprzecznej z ustawą 

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

mogą również na mocy art. 425 § 1 KSH wystąpid przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności 

uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie powinno byd wniesione 

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

w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

 

 Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia 

o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta 

przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie 

o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują akcjonariusze posiadający akcje 

Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. 
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3.5 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

 

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 6 miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za 

ostatni rok obrotowy wysokośd dywidendy, dzieo ustalenia prawa do dywidendy oraz dzieo wypłaty dywidendy 

(art. 348 § 3 KSH). 

 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty dla nich. Zysk rozdziela się 

w stosunku do liczby akcji. Zgodnie z art. 347 §2 KSH, jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się 

w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może 

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

przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą byd przeznaczone na 

wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyd o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie 

z ustawą lub statutem powinny byd przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub 

rezerwowe. 

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku 

akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzieo ustalenia prawa do dywidendy. 

Walne Zgromadzenie określa dzieo prawa do dywidendy oraz dzieo wypłaty dywidendy. Warunki i termin 

przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą 

zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. 

Zgodnie z §124 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent 

jest zobowiązany poinformowad KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy 

(określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzieo dywidendy”) oraz terminie wypłaty 

dywidendy. Zgodnie z § 124 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do 

dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływad co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie 

następowad za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej 

akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §130 Szczegółowych Zasad 

Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację 

prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie 

rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie 

przekażą je poszczególne rachunki akcjonariuszy. 

Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych 

Spółki i jej zapotrzebowania na środki. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja 

wypłaty dywidendy jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW. 

 

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poprzednika prawnego Emitenta z dnia 24 kwietnia 

2009 roku, zysk netto w wysokości 120.591,94 zł, wypracowany w roku obrotowym trwającym od dnia 

1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 roku został przeznaczony w następujący sposób: 

a) kwotę 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla wspólników, 

b) pozostałą kwotę tj. kwotę 591,94 zł (piędset dziewięddziesiąt jeden złotych 94/100) na bieżącą 

działalnośd spółki. 

 

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poprzednika prawnego Emitenta z dnia 1 kwietnia 

2010 roku, zysk netto w wysokości 292.863,76 zł, wypracowany w roku obrotowym trwającym od dnia 

1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku został przeznaczony w następujący sposób: 
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a) kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla wspólników, 

b) pozostałą kwotę tj. kwotę 192.863,76 zł (sto dziewięddziesiąt dwa tysiące osiemset sześddziesiąt trzy 

złote 76/100) na bieżącą działalnośd spółki. 

 

Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta będzie rekomendował akcjonariuszom 

niewypłacenie dywidendy w ciągu najbliższych 3 lat. Zyski będą reinwestowane w celu zoptymalizowania 

rozwoju Spółki. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb 

inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe. 

 

 

3.6 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 
instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie 
płatnika podatku 

 

W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych 

z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystad 

z porad świadczonych przez doradców podatkowych. 

 

3.6.1 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

 

 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 

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

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

 podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

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

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

dochodowym od osób fizycznych), 

 podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych), 

 płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku 

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

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

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

papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

 

 Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 

wartościowych 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

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

udziałów w spółkach mających osobowośd prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu 

(art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest 

odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw 

z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 

4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami 

opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 
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 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 

1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 

wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 

finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 

na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 

mających osobowośd prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na podstawie art. 22 ust. 

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

 różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowośd 

prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 

przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana częśd a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 

podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakooczeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 

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

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

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

udziałów w spółkach mających osobowośd prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 

osobowośd prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 

przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana częśd, i obliczyd należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie 

o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

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

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie 

za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

 

 

3.6.2 Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

 

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

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

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

dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego 

zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartośd majątku otrzymanego w związku z likwidacją 

osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący 

równowartośd kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 

 

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

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

spółki w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, 

nie zalicza się kwot w tej części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub 

unicestwianych w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po 

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



   

 

DOKUMENT INFORMACYJNY SARE SA  46 | S t r o n a  
 
 

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

osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

 

 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych 

w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

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

w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala 

się w wysokości 19% uzyskanego przychodu, 

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

udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, 

które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych): 

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

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

Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

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

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

paostwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem 

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

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

w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, 

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

w zyskach osób prawnych jest: 

 spółka, o której mowa w pkt 2, albo 

 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

 

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

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

Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 

mowa w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

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

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

w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu 

uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), 

w wysokości określonej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest 

obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej 

w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła 

prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze 

zwolnienia. 

 

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

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

skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 
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 Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 

wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 

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

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

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

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

ogólnych. 

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

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

deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do 

wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów 

uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym 

od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące 

tego roku. 

Podatnik może również wybrad uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

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

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie 

za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

 

 

3.6.3 Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 

 

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

prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane 

z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają 

w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 

 osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 

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

 osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 

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

 

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

udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą byd zmienione 

postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską 

i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. 

W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania 

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

umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.  

 

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

podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo 

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

podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez 
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właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy 

w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem 

uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. 

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

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

spełnione są łącznie następujące warunki: 

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

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

Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

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

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

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

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

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

spółki, o której mowa w pkt 1, 

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

osób prawnych jest: 

 spółka, o której mowa w pkt 2, albo 

 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

 

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

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

Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 

mowa w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

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

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

w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu 

uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), 

w wysokości określonej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest 

obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej 

w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła 

prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze 

zwolnienia. 

 

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

przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz 

inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

podlegają opodatkowaniu w Polsce. 

 

 

3.6.4 Podatek od spadków i darowizn 

 

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

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

podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 
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 w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 

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

 prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Wysokośd stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieostwa lub 

powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 

darczyocą i obdarowanym. 

 

 

3.6.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku sprzedaż praw 

majątkowych będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

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  

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

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

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

instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo 

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

zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

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

czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 

1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy 

o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności 

cywilnoprawnych. 

Ponadto, na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności prawne, jeżeli przynamniej jedna ze stron 

z tytułu dokonywania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest:  

 opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub  

 zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem - między innymi - umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach 

handlowych. 

 

 

3.6.6 Odpowiedzialnośd płatnika podatku 

 

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

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

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

za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim 

majątkiem. Odpowiedzialnośd ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie 

stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został 

pobrany z winy podatnika.  
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4 Dane o Emitencie 

 

4.1 Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi 
oraz identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numeru według 
właściwej identyfikacji podatkowej 

 

Tabela 9 Podstawowe dane o Emitencie 

Firma: SARE SA 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Rybnik 

Adres: ul. Piasta 12, 44-200 Rybnik 

Telefon: +48 (32) 433 11 56 

Faks: +48 (32) 433 11 56 

Adres poczty elektronicznej: biuro@sare.pl 

Adres strony internetowej: www.sare.pl 

NIP: 642-28-84-378 

REGON: 240018741 

KRS: 0000369700 

Źródło: Emitent 

 

 

4.2 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

 

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony, zgodnie z treścią § 5 statutu Spółki. 

 

 

4.3 Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został utworzony Emitent 

 

Emitent został utworzony na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SARE sp. z o.o. 

z dnia 22 października 2010 r., w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 

akcyjną, w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne KSH. Rejestracja spółki SARE SA w Krajowym 

Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 9 listopada 2010 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, 

X Wydział Gospodarczy KRS. 

Emitent powstał na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., 

nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. 

 

 

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 oraz wskazanie organu, który je wydał 

 

Dnia 31 maja 2005 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał 

postanowienie o wpisie spółki SARE sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000235095 (poprzednik prawny Emitenta). 
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W dniu 30 października 2006 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego dokonał zmiany danych spółki SARE sp. z o.o. w KRS. Tym samym zmianie uległa lokalizacja siedziby 

Spółki z ul. Powstaoców Śląskich 1, 44-200 Rybnik, na ul. PCK 26A, 44-200 Rybnik. 

 

W dniu 17 lipca 2007 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

dokonał zmiany danych spółki SARE sp. z o.o. w KRS. Tym samym zmianie uległa lokalizacja siedziby Spółki na ul. 

Hallera 6, 44-200 Rybnik. 

 

W dniu 25 sierpnia 2009 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

dokonał zmiany danych spółki SARE sp. z o.o. w KRS. Tym samym zmianie uległa lokalizacja siedziby Spółki na ul. 

Piasta 12, 44-200 Rybnik. 

 

W dniu 9 listopada 2010 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

wydał postanowienie, na mocy którego zostało zarejestrowane przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną. SARE 

SA została wpisana do rejestru pod numerem KRS 0000369700.  

 

 

4.5 Krótki opis historii Emitenta 

 

 Lata 2005 – 2007 

Początki działalności Spółki sięgają 2005 r., kiedy to została zawiązana spółka SARE sp. z o.o. (poprzednik 

prawny Emitenta). Wcześniej, tj. w latach 2003-2005 z narzędzia, które następnie przekształciło się w system 

SARE, korzystano w ramach agencji interaktywnej OS3 sp. z o.o. Na okres lat 2005-2007 przypadł początkowy, 

dynamiczny rozwój podstawowej działalności Spółki. W momencie zawiązania Spółki, poza siedzibą w Rybniku 

utworzony został oddział handlowo-marketingowy w Warszawie. Już w pierwszym roku działalności Spółka 

przekroczyła próg rentowności, notując zysk netto w wysokości 92,0 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży na 

poziomie 361,9 tys. zł. Rok później wartośd przychodów ze sprzedaży wzrosła o 104% do poziomu 738,7 tys. zł, 

a wynik netto wyniósł 40,9 tys. zł. W 2007 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 1.277,2 tys. zł, a zysk netto 

osiągnął poziom 291,9 tys. zł. 

 

14 stycznia 

2005 

Na mocy Umowy Spółki sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Rybniku przy ul. Kościuszki 17 przed 

notariuszem Adamem Grzybczykiem, pan Tomasz Pruszczyoski oraz pan Damian Rutkowski zawiązali 

spółkę SARE sp. z o.o. (Repertorium A nr 232/2005). Kapitał zakładowy został określony na 50.000,00 

zł i dzielił się na 500 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Prezesem Zarządu Spółki został 

pan Tomasz Pruszczyoski, a stanowisko Wiceprezesa Zarządu objął pan Damian Rutkowski. Pierwsza 

siedziba Spółki mieściła się w Rybniku przy ul. Powstaoców Śląskich 1 

31 maja 

2005 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, spółka SARE sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000235095 

Styczeo 

2006 

Przekroczenie liczby 100 klientów biznesowych obsługiwanych przez SARE sp. z o.o. 

Grudzieo 

2007 

SARE sp. z o.o. przekroczyła poziom 1 mln zł przychodów ze sprzedaży 
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 Lata 2008 – 2009 

Lata 2008-2009 to dalszy wzrost wartości przychodów ze sprzedaży podstawowej usługi – narzędzia do e-mail 

marketingu SARE. W 2008 roku wartośd przychodów ze sprzedaży wyniosła 2.017,99 tys. zł, a rok później 

wzrosła o 53% do poziomu 3.087,66 tys. zł. Zysk netto w 2008 r. wyniósł 120,59 tys. zł, a w następnym roku 

wzrósł o 143% do poziomu 292,86 tys. zł. W 2008 roku wprowadzono nową usługę - kampanie SMS - która 

w pierwszym roku istnienia wygenerowała 0,3% przychodów Emitenta, a rok później stanowiła już 4,1% 

całkowitych przychodów ze sprzedaży. W 2009 roku przekroczona została liczba 300 klientów, korzystających 

z usług Emitenta. W okresie tym rozpoczęto również działania związane z rozszerzeniem oferty produktowej 

Emitenta o usługę mail-media, w ramach której realizowane są kampanie mailingowe. Położony został nacisk 

na rozbudowę baz adresowych oraz rozwój usług konsultingowych, świadczonych przy dostarczaniu klientom 

narzędzia SARE. Działania te miały na celu repozycjonowanie marki SARE i skojarzenie jej z kompleksowymi 

usługami e-mail marketingowymi. Ponadto, w omawianym okresie miała miejsce istotna zmiana w strukturze 

akcjonariatu Spółki – pan Krzysztof Dębowski dołączył do Spółki poprzez nabycie 20,00% całkowitej wartości 

udziałów oraz objęcie funkcji Członka Zarządu SARE sp. z o.o. 

 

Styczeo 

2008 

Objęcie przez pana Krzysztofa Dębowskiego, Dyrektora Zarządzającego, 20,00% udziałów w Spółce. 

Udziały zostały przekazane panu Krzysztofowi Dębowskiemu przez dotychczasowych udziałowców 

w formie darowizny 

Marzec 

2009 

Rozszerzenie zakresu świadczonych usług o działania nakierowane na rozbudowę baz adresowych, 

tworzenie kreacji newsletterów oraz konsulting; repozycjonowanie marki SARE i odświeżenie jej 

wizerunku 

24 kwietnia 

2009 

W siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło m.in. uchwałę nr 

3, na mocy której zysk netto za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 

grudnia 2008 roku w kwocie 120.591,94 zł został przeznaczony na: 

a) dywidendę dla wspólników w kwocie 120.000,00 zł 
b) bieżącą działalnośd Spółki w kwocie 591,94 zł 

Wrzesieo 

2009 

Utworzenie działu mail-media oraz włączenie kampanii mailingowych do oferty usługowej SARE sp. 

z o.o. 

 

 

 Rok 2010 

 

Rok 2010 r. było okresem dalszego dynamicznego rozwoju Spółki. W maju 2010 r. Spółka zaprezentowała 

autorski język programowania SAREScript, który został następnie zaimplementowany w narzędziach e-mail 

marketingowych Emitenta. Powołano także do życia Spółkę zależną Inis sp. z o.o. udostępniającą darmowe 

narzędzie do e-mail marketingu w zamian za możliwośd realizacji kampanii e-mailingowych do zgromadzonych 

w systemie adresatów. 

W drugim kwartale 2010 r. Spółka nawiązała współpracę z podmiotami doradczymi w zakresie przekształcenia 

formy prawnej w spółkę akcyjną oraz upublicznienia na rynku NewConnect.  

W lipcu 2010 r. zmianie uległa struktura kapitału zakładowego poprzednika prawnego Emitenta. Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników SARE sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki do 200.000,00 zł. Podwyższenie nastąpiło ze środków własnych Spółki. A ponadto pan Tomasz Kusy, 

Dyrektor Działu IT Spółki nabył 100 udziałów stanowiących 5% kapitału zakładowego SARE sp. z o.o. Zmiana ta 

miała na celu podkreślenie wkładu, jak wniósł Pan Tomasz Kusy w rozwój Przedsiębiorstwa oraz była 

elementem programu motywacyjnego wiążącego kluczowych pracowników ze Spółką.  

W październiku 2010 roku Spółka znalazła się w gronie finalistów konkursu Deloitte Technology Fast50 Central 

Europe, wyróżniającym najszybciej rozwijające się firmy z Europy Środkowej, działające w branży TMT 
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(Technologia, Media & Telekomunikacja), na podstawie kryterium tempa wzrostu rocznych przychodów 

operacyjnych w latach 2005-2009.  

W listopadzie 2010 r. nastąpiła rejestracja przekształcenia SARE sp. z o.o. w SARE SA. 

Na koniec grudnia 2010 r. liczba aktywnych klientów Spółki wyniosła 337 podmiotów. 

Ponadto w 2010 r. Spółka uzyskała dofinansowanie w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego 

inwestowanie w MSP” w kwocie 127.500,00 zł na realizację projektu o wartości 255.000,00 zł (+ VAT), co 

stanowiło 50% kosztów kwalifikowanych projektu oraz decyzję w sprawie przyznania dofinansowania na 

realizację projektu „Innowacyjne oprogramowanie do e-mail marketingu kluczem do sukcesu rynkowego SARE 

sp. z o.o.” w kwocie 750.000,00 zł na realizację projektu o wartości 1.279.300,00 zł (+ VAT), co stanowi 58,63% 

kosztów kwalifikowanych projektu. 

 

1 kwietnia 

2010 

W siedzibie Spółki odbyło się Zwyczaje Zgromadzenie Wspólników, które podjęło m.in. uchwałę nr 3, 

na mocy której zysk netto za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2009 roku, do dnia 31 

grudnia 2009 roku został przeznaczony w następujący sposób: 

a) co do kwoty 100.000,00 zł na wypłaty dla wspólników 

b) co do kwoty 192.863,76 zł na bieżącą działalnośd Spółki 

13 maja 

2010 

Podczas konferencji „E-mail marketing 2010” odbyła się premiera autorskiego języka programowania 

SAREscript. Zaprezentowane zostały funkcjonalności języka programowania, który następnie został 

zaimplementowany w narzędziach SARE jako nowoczesne, pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce 

13 maja 

2010 

Zawiązanie spółki zależnej Inis sp. z o.o. 

7 lipca 

2010 

Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu w ramach 

działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, Poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie 

dla MSP” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na mocy powyższego Spółka uzyskała 

dofinansowanie w kwocie 127.000,00 zł na realizację projektu o wartości 255.000,00 zł (+ VAT), co 

stanowiło 50% kosztów kwalifikowanych projektu 

12 lipca 

2010 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SARE sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 2/2010, w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 200.000,00 zł, tj. o kwotę 150.000,00 zł, poprzez 

emisję 1.500 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy (Repertorium A nr 4729/2010). 

Wszystkie nowe udziały zostały opłacone ze środków własnych Spółki. Nowowyemitowane udziały 

zostały przyznane dotychczasowym wspólnikom SARE sp. z o.o., tj. panu Tomaszowi Pruszczyoskiemu 

przyznano 600 nowych udziałów, panu Damianowi Rutkowskiemu przyznano 600 nowych udziałów, 

panu Krzysztofowi Dębowskiemu przyznano 300 nowych udziałów 

12 lipca 

2010 

Nabycie przez Pana Tomasza Kusego, Dyrektora Działu IT, na podstawie umów kupna-sprzedaży, 100 

udziałów SARE sp. z o.o. stanowiących 5% udziałów w kapitale zakładowym poprzednika prawnego 

Emitenta 

24 września 

2010 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki SARE sp. z o.o. do kwoty 200.000,00 zł, 

wynikająca z uchwały nr 2/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SARE sp. z o.o. z dnia 12 

lipca 2010 r. 

19 października 

2010 

SARE sp. z o.o. zajmuje 15. miejsce w rankingu Deloitte Technology Fast50 Central Europe, który 

wyróżnia najszybciej rozwijające się spółki technologiczne z Europy Środkowej 

22 października 

2010 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SARE sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 1 w sprawie 

przekształcenia SARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w SARE Spółka Akcyjna. Na mocy 

przedmiotowej uchwały dokonano określenia kapitału zakładowego spółki przekształconej na 

200.000,00 zł, który dzielił się na 2.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje 

serii A zostały wydane wspólnikom spółki przekształcanej w zamian za posiadane udziały w spółce 

SARE sp. z o.o. (Repertorium A nr 7500/2010) 
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9 listopada 

2010 

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, Emitent został wpisany do KRS pod numerem 0000369700 

1 grudnia 

2010 

Podjęcie uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego do kwoty nie większej niż 221.550,00 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela 

serii B w ilości nie większej niż 215.500 akcji oraz w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się 

o wprowadzenie akcji Spółki serii A i B oraz praw do akcji serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu 

na rynku NewConnect prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(Repertorium A nr 8374/2010) 

3 grudnia 

2010 

Otrzymanie przez Spółkę decyzji w sprawie przyznania przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 

w Chorzowie dofinansowania projektu „Innowacyjne oprogramowanie do e-mail marketingu kluczem 

do sukcesu rynkowego SARE sp. z o.o.” w ramach działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MSP”, 

Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP” Programu Operacyjnego 

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”. Na mocy powyższego 

Spółka uzyskała dofinansowanie w kwocie 750.000,00 zł na realizację projektu o wartości 

1.279.300,00 zł (+ VAT), co stanowi 58,63% kosztów kwalifikowanych projektu 

 

 

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

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej powinien wynosid co 

najmniej 100.000,00 zł. 

 

Zgodnie z §9 Statutu Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) kapitał rezerwowy, 

d) fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia 

 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosi 

200.000,00 zł i dzieli się na 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 

do 002.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii B kapitał zakładowy 

(podstawowy) Emitenta będzie wynosił 221.550,00 zł i dzielił się będzie na 2.215.500 akcji, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

a) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.000.000, 

b) 215.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.215.500. 

 

Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i zarejestrowanych 

akcji. 

 

W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartośd nominalną akcji 

objętych w drodze emisji (pomniejszone o koszty emisji), bądź mogą na niego składad się środki finansowe 

przeznaczone z zysku z lat poprzednich. 

 

Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składad: 
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 kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku zbycia 

lub nabycia składników majątku trwałego, 

 pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej 

przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne cele  ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki, 

 zysk (strata) z lat ubiegłych – w tej pozycji wykazuje się wysokośd niepokrytych strat bądź wysokośd 

niepodzielonego zysku z lat poprzednich, 

 zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy. 

 

Tabela 10 Kapitał własny Emitenta (w zł) 

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2009 r. Stan na 31.12.2010 r. 

Kapitał (Fundusz) własny 693.876,69 1.021.778,93 

Kapitał (Fundusz ) podstawowy 50.000,00 200.000,00 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) - - 

Kapitał (Fundusz) zapasowy - 358.691,69 

Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny - - 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 351.012,93 - 

Zysk (strata) netto 292.863,76 463.087,24 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) - - 

Źródło: Emitent 

 

 

4.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. Do Spółki nie wniesiono żadnych wkładów 

niepieniężnych. 

 

 

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 

 

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeostwa do 

objęcia akcji. 

 

 

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 upoważnienia dla Zarządu Spółki w materii podwyższenia kapitału zakładowego 

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

 

Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku papierów 

wartościowych. Emitent również nie wystawił kwitów depozytowych. 

 

 

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 każdego z nich co najmniej nazwy, formy prawnej, 
siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 
głosów 

 

 Powiązania organizacyjne, kapitałowe i personalne Grupy Kapitałowej Emitenta 

Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do Inis sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. 

Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz głosach na 

zgromadzeniu wspólników Inis sp. z o.o. wynosi 100,00%. Zawiązanie spółki Inis sp. z o.o. miało miejsce 

w dniu 13 maja 2010 r. Omawiana spółka zależna została zawiązana przez Emitenta w celu budowy 

i rozwoju narzędzia Inis – system mailingowy o intuicyjnych funkcjonalnościach oraz w pełni 

zautomatyzowanym procesie zakładania kont i realizowania płatności. Narzędzie Inis funkcjonuje 

w segmencie cenowym (bezpłatnym) rynku e-mail marketingu. Szerszy opis narzędzia Inis został 

przedstawiony w punkcie 4.12.1.4 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

Czynności te stanowiły pierwszy krok w kierunku budowy struktur Grupy Kapitałowej SARE SA.  

 

W związku z niespełnieniem żadnego z poniżej wskazanych warunków tzn.: 

 łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób, 

 łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7 500 000 euro, 

 łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie 

polskiej nie przekroczyły równowartości 15 000 000 euro, 

Emitent korzysta z wyłączenia w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprowadzania finansowego ze 

spółką Inis sp. z o.o., przewidzianego w art. 56 Ustawy o rachunkowości. 

 

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitenta, konsolidacja danych finansowych podmiotów z Grupy 

Kapitałowej SARE SA będzie miała miejsce począwszy od roku obrotowego 2011. 

 

Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, oprócz wyżej wymienionego powiązania kapitałowego, 

występują następujące powiązania pomiędzy Emitentem a Inis sp. z o.o.: 

 pan Tomasz Pruszczyoski, akcjonariusz i Prezes Zarządu Emitenta, pełni również funkcję Prezesa 

Zarządu Inis sp. z o.o., 

 pan Damian Rutkowski, akcjonariusz i Wiceprezes Zarządu Emitenta, pełni również funkcję 

Wiceprezesa Zarządu Inis sp. z o.o., 

 pan Krzysztof Dębowski, Członek Zarządu Emitenta, pełni również funkcję Członka Zarządu Inis sp. 

z o.o. 

 

 Powiązania występujące pomiędzy członkami organów Spółki oraz pomiędzy członkami organów 

a akcjonariuszami Emitenta 
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Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, pan Tomasz Pruszczyoski, pełniący funkcję Prezesa 

Zarządu, pan Damian Rutkowski, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu, oraz Amalfrida Holdings Limited 

z siedzibą na Cyprze (podmiot powiązany z panem Krzysztofem Dębowskim, pełniącym funkcję Członka 

Zarządu), posiadają łącznie 1.672.500 akcji Emitenta uprawniających do 83,63% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki oraz do wykonania 83,63% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku 

zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy w drodze emisji akcji serii B, 

udział większościowych akcjonariuszy zmniejszy się do 75,49% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 

do 75,49% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Pan Krzysztof Dębowski, Członek Zarządu, jest powiązany z akcjonariuszem Emitenta - spółką Amalfrida 

Holdings Limited z siedzibą na Cyprze. W dniu 21 stycznia 2011 r. pan Krzysztof Dębowski przeniósł 

własnośd wszystkich posiadanych przez niego akcji Emitenta na powiązany z nim podmiot Amalfrida 

Holdings Limited z siedzibą na Cyprze. 

 

Pan Tomasz Kusy, akcjonariusz i Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, posiada 100.000 akcji Emitenta 

uprawniających do 5,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 5,00% głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd 

rejestrowy w drodze emisji akcji serii B, udział pana Tomasza Kusego zmniejszy się do 4,51% udziału 

w kapitale zakładowym Spółki oraz do 4,51% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 

 

 Powiązania występujące pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą 

Trinity Capital Investments S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Autoryzowany Doradca) jest akcjonariuszem 

Emitenta. Akcje Emitenta zostały nabyte w ramach oferty niepublicznej sprzedaży akcji serii A, opisanej 

w punkcie 3.1 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Trinity Capital Investments S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu nabyła 43.000 akcji serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie sprzedaży 4,40 zł za 

jedną akcję, uprawniających do 2,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 2,15% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego przez sąd rejestrowy w drodze emisji akcji serii B, udział Autoryzowanego Doradcy zmniejszy 

się do 1,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do 1,94% udziału w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

 

Pan Marcin Łuczyn, Prezes Zarządu Autoryzowanego Doradcy, w ramach oferty prywatnej akcji serii B, 

opisanej w punkcie 3.1 niniejszego Dokumentu Informacyjnego, objął 8.200 sztuk akcji serii B Emitenta, 

o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej 4,65 zł za jedną akcję. 

 

 

Ponadto nie występują żadne inne powiązania majątkowe, organizacyjne lub personalne pomiędzy Emitentem 

lub osobami wchodzącymi w skład organów Spółki lub jej głównymi akcjonariuszami a Autoryzowanym 

Doradcą. 

 

Poza wskazanymi powyżej powiązaniami nie występują żadne inne powiązania kapitałowe, organizacyjne lub  

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

 

4.12.1 Podstawowe informacje o produktach i usługach 

 

4.12.1.1 Model biznesu 

 

SARE SA funkcjonuje w sektorze reklamy elektronicznej. Emitent koncentruje swoją działalnośd na świadczeniu 

usług w segmencie e-mail marketingu. E-mail marketing jest formą marketingu bezpośredniego wykorzystującą 

pocztę elektroniczną jako narzędzie komunikacji. Obejmuje ona analizowanie, planowanie, realizację i kontrolę 

takich procesów jak: 

– tworzenie i rozbudowa baz adresów e-mail, 

– zarządzanie bazami adresów e-mail, 

– przygotowywanie treści oraz kreacji wiadomości e-mail, 

– wysyłka wiadomości e-mail, 

– obsługa informacji zwrotnych, 

– tworzenie schematów komunikacji wykorzystujących pocztę elektroniczną. 

 

Poza podstawową usługą e-mail marketingu w ofercie Spółki znajdują się również produkty z zakresu: 

 wysyłki sms, 

 obsługi procesów komunikacji przedsiębiorstw z otoczeniem. 

 

Model biznesowy Spółki bazuje na oprogramowaniu SARE, które wykorzystuje autorski język SAREscript. 

Unikalnośd rozwiązao stosowanych w działalności Emitenta jest jednym z fundamentów pozycji rynkowej 

Spółki. Istotnym czynnikiem, wpływającym na rozwój SARE SA jest również fakt, iż pomysłodawcami, 

założycielami i znaczącymi akcjonariuszami Emitenta są pan Tomasz Pruszczyoski i pan Damian Rutkowski, 

mający wieloletnie doświadczenie w branży internetowej. Ich współpraca w ramach innych przedsięwzięd 

zrodziła pomysł stworzenia niezależnego podmiotu specjalizującego się w e-mail marketingu. Samo narzędzie 

w uproszczonej wersji funkcjonowało przed powstaniem Spółki w podmiotach, których udziałowcami byli lub 

na dzieo sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nadal są obecni członkowie zarządu 

i większościowi akcjonariusze SARE SA. 

 

W opinii Zarządu Spółki, Emitent zajmuje pozycję lidera na polskim rynku usług e-mail marketingu. 

Zarząd Spółki, w związku z ugruntowaną obecnością Emitenta w ramach segmentu płatnego oraz chcąc uzyskad 

kolejną przewagę konkurencyjną w ramach prowadzonej działalności, postanowił utworzyd narzędzie Inis 

funkcjonujące w segmencie cenowym (bezpłatnym), które zostało wydzielone ze struktur Spółki oraz wniesione 

do specjalnie utworzonej na ten cel spółki w 100% zależnej od Emitenta – Inis sp. z o.o., która została zawiązana 

w dniu 13 maja 2010 r. 

 

Inis sp. z o.o., za pomocą oprogramowania Inis, oferuje klientom darmowe narzędzie do e-mail marketingu. 

Dalszy rozwój tego narzędzia pozwoli Emitentowi utrzymad przewagę konkurencyjną o charakterze cenowym. 

Ponadto klienci korzystający z oprogramowania Inis będą rozbudowywad bazy danych Emitenta, co powinno 

przełożyd się na zwiększenie przychodów z tytułu korzystania z systemu SARE. 

 

SARE SA posiada dwa biura, w których prowadzona jest jej działalnośd operacyjna. Pierwsze z nich mieści się 

w Rybniku, przy ul. Piasta 12, gdzie wykonywane są czynności z zakresu obsługi technologicznej procesu 
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świadczenia usług. Tutaj mieści się zaplecze sprzętowe oraz dział IT, które koordynują prace systemu SARE. 

Drugie biuro, zlokalizowane w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 14/22, prowadzi działania z obszaru 

marketingu i public relations, sprzedaży usług, nawiązywania współpracy z potencjalnymi klientami oraz 

utrzymywania relacji handlowych z dotychczasowymi kontrahentami. Te dwa działy uzupełniają się nawzajem, 

a działalnośd w nich prowadzona składa się na całośd procesów biznesowych prowadzonych w ramach Spółki. 

 

Zgodnie ze stwierdzeniem Zarządu Spółki, Emitent zajmuje pozycję lidera na kluczowym dla niego rynku e-mail 

marketingu w Polsce. Działalnośd e-mail marketingowa jest oparta o oprogramowanie SARE, funkcjonujące 

w formie SaaS (z ang. - Software as a Service), czyli poprzez sprzedaż licencji na użytkowanie tego narzędzia 

klientom Spółki. Proces sprzedażowy usług SARE SA przedstawia poniższy schemat: 

 

a) Kontakt z klientem 

Emitent nawiązuje kontakt z klientami za pośrednictwem: 

– strony internetowej, 

– reklamy na innych portalach internetowych, 

– kontaktu telefonicznego (call center). 

 

b) Wybór usługi i podpisanie umowy 

Po nawiązaniu kontaktu z klientem następuje wstępna ocena jego potrzeb. Na podstawie przeprowadzonej 

analizy, SARE SA wraz z klientem podejmują decyzje dotyczące następujących kwestii: 

 

– Forma świadczenia usługi  

SARE SA może udostępnid oprogramowanie SARE klientowi, który sam przy użyciu tego narzędzia 

prowadzi korespondencję z odbiorcami przesyłek e-mailingowych. Drugi wariant zakłada 

tworzenie i wysyłanie przesyłek przez SARE SA – w tym przypadku rola klienta Spółki sprowadza 

się do przekazania odpowiednich informacji dot. treści i formy przesyłki. 

 

– Wybór bazy danych 

Klienci Emitenta mogą korzystad z własnych baz danych klientów-odbiorców przesyłek, lub zakupid 

dostęp do baz danych SARE SA. 

 

– Ustalenie warunków finansowych i horyzontu czasowego świadczenia usług 

Ten etap kooczy się zawarciem umowy pomiędzy Emitentem a klientem. 

 

c) Obsługa posprzedażowa 

Po uzyskaniu przez klientów dostępu do oprogramowania SARE ich działania są wspomagane i nadzorowane 

przez konsultantów będących pracownikami Emitenta. Ponadto w ofercie SARE SA znajdują się również takie 

usługi jak wysyłka SMS, które mogą byd świadczone równocześnie z prowadzoną kampanią e-mailingową lub po 

jej przeprowadzeniu. 

 

 

4.12.1.2 Usługi świadczone przez Emitenta 

 

Przedmiotem działalności SARE SA jest świadczenie usług e-mail marketingu, będącego segmentem rynku 

reklamy internetowej. Oferta Emitenta została zbudowana w oparciu o autorski system, będący narzędziem do 

e-mail marketingu.  

 

Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent świadczy następujące rodzaje usług: 
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 Kampanie e-mailingowe, 

 Newslettery, 

 Budowa i zarządzanie bazami adresowymi, 

 Wysyłki SMS, 

 Akcje specjalne i konkursy, 

 Wysyłki biuletynów wewnętrznych, 

 Prowadzenie relacji inwestorskich, 

 Realizacja działao z zakresu public relations i media relations. 

 

1. Kampanie e-mailingowe 

Usługa funkcjonująca pod marką mail-media jest formą e-mail marketingu, w ramach której klienci SARE SA 

mają możliwośd przesyłania pocztą elektroniczną korespondencji o charakterze komercyjnym. Prowadzone 

kampanie e-mailingowe zostały pogrupowane w pakiety utworzone z myślą o dotarciu do najpopularniejszych 

grup docelowych. Wyróżniamy następujące pakiety mailingowe: 

 

 Top management - mailing skierowany do osób piastujących stanowiska managerskie średniego 

i wyższego szczebla (prezesi, właściciele firm, managerowe), poszukujących informacji z zakresu 

finansów, zarządzania, gospodarki, inwestycji. Konsumenci dóbr luksusowych.  

 

 Prawo - mailing skierowany do środowisk zawodowo związanych z szeroko rozumianym prawem, 

zwłaszcza gospodarczym, administracyjnym i prawem pracy. Konsumenci oceniający Internet jako 

najszybsze i łatwo dostępne źródło informacji w celach zawodowych. 

 

 Marketing&Reklama - mailing docierający do osób związanych z rynkiem mediów i reklamy, 

codziennie wykorzystujących Internet w komunikacji, czynnie korzystających z platform e-commerce, 

zainteresowanych nowościami rynku, poszukujących w sieci informacji na ich temat. 

 

 B2B - mailing skierowany do osób które traktują Internet jak jeden z podstawowych elementów 

efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Z jego pomocą nawiązują kontakty handlowe, 

poszukują inwestorów i nowych rynków zbytu. Zainteresowani szeroką gamą usług dla biznesu.  

 

 Rozrywka i Technologia - mailing skierowany do entuzjastów rozrywki komputerowej, elektronicznych 

gadżetów, telefonów komórkowych, oprogramowania i akcesoriów związanych z tymi urządzeniami. 

Grupa dla której Internet stanowi podstawowe narzędzie komunikacji.  

 

 Zaawansowane technologie - użytkownicy profesjonalnie interesujący się rynkiem technologii 

komputerowych zarówno od strony sprzętu jak i oprogramowania; informatycy, programiści, 

administratorzy sieci, serwisanci. Osoby podejmujące decyzje o zakupie sprzętu i rozwoju 

infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie. 

 

 Motoryzacja - mailing docierający do czynnie poszukujących informacji z rynku motoryzacyjnego. Jego 

adresatami są osoby zainteresowane zakupem nowego auta, kredytami motoryzacyjnymi, leasingiem 

a także fachowym serwisowaniem. 

 

 Lekarze - pakiet mailingowy skierowany do środowiska lekarzy czynnych zawodowo. Dodatkowo 

Emitent oferuje możliwośd ukierunkowania kampanii na podstawie specjalizacji medycznej. 
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 Edukacja - mailing skierowany do osób zainteresowanych ofertą edukacyjną na każdym poziomie 

szkolnictwa w Polsce. Docierający do poszukujących informacji na temat kursów, szkół językowych, 

praktyk zawodowych, a także wymian międzynarodowych.  

 

 Nieruchomości - propozycja mailingu adresowana do poszukujących nieruchomości zarówno na rynku 

pierwotnym, jak i wtórnym, a także zainteresowanych wynajmem. Odbiorcami mailingu są również 

osoby zainteresowane kredytami hipotecznymi i remontowymi.  

 

 Budownictwo - użytkownicy czynnie poszukujący aktualnej, rzetelnej i fachowej informacji w związku 

z budową domu, remontem lub każdą inną modernizacją nieruchomości. Zainteresowani zwłaszcza 

informacjami na temat technologii i materiałów wykorzystywanych w budownictwie. 

 

2. Newslettery 

Elektroniczna forma biuletynu – czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów. 

Newsletter jest jednym z najefektywniejszych mediów w komunikacji marketingowej. Dzięki temu, że dociera 

wyłącznie do osób, które go zamówiły, jest znacznie skuteczniejszy niż jakiekolwiek inne narzędzie promocji. 

Maile trafiają do wybranych odbiorców błyskawicznie, a efekty kampanii są w pełni mierzalne. 

 

Za pomocą newsletterów klienci SARE SA mogą informowad swoich odbiorców o nowych produktach, usługach 

czy promocjach. Newslettery zawierają również inne - ważne dla klientów - informacje, takie jak wskazówki 

dotyczące użytkowania wybranych produktów. Co istotne, newslettery docierają do konsumentów nawet 

wtedy, gdy nie odwiedzają oni regularnie strony www danego podmiotu. Znacząco obniżają koszty 

i usprawniają komunikację ze wszystkimi grupami odbiorców skupionych wokół firmy i jej marki: klientami, 

dziennikarzami, partnerami biznesowymi, inwestorami, pracownikami i użytkownikami serwisów 

internetowych. 

 

3. Budowa i zarządzanie bazami adresowymi 

W 2009 roku Spółka rozpoczęła organizowanie działao związanych z rozbudową baz danych obsługiwanych 

klientów. W efekcie Spółka zwiększa generowane przychody zarówno z operacji na coraz większych bazach 

adresowych, jak i z działao w ramach których informacje z baz danych są wykorzystywane. Obsługa baz 

uwzględnia m.in. ich automatyczną segmentację, a także targetowanie (z ang. – wybieranie grupy docelowej) 

według różnych kryteriów, m.in. demograficznych i behawioralnych. Do budowy baz wykorzystywane są tzw. 

formularze subskrypcji, które umożliwiają ich tworzenie z poziomu systemu oraz automatyczną weryfikację 

informacji. W przypadku importowanych baz adresowych następuje automatyczna deduplikacja danych 

(usuwanie powtarzających się danych, które na skutek błędów literowych zostały rozpoznane przez system jak 

dwa różne rekordy). Możliwa jest również synchronizacja z innymi systemami bazodanowymi (hurtownie 

danych, systemy sprzedaży i CRM). 

 

4. Wysyłki SMS 

Kampanie SMS stanowią uzupełnienie komunikacji e-mail prowadzonej przez klientów SARE. W 2008 roku 

Spółka uruchomiła usługę wysyłki wiadomości SMS i pozyskała na nią pierwszych klientów. Dynamiczny rozwój 

tego obszaru nastąpił w drugim roku funkcjonowania – w 2009 roku usługa ta wygenerowała 4,1% ogółu 

przychodów Emitenta. Wg szacunków, w 2010 roku usługa ta odpowiadała za 10,5% ogółu przychodów Spółki.  

Moduł kampanii SMS umożliwia przygotowanie treści wiadomości i rozesłanie jej do wybranych grup 

odbiorców. Możliwe jest zaimportowanie do systemu samych numerów GSM jak i bazy z różnymi cechami 

przypisanymi do odbiorcy (np. imię, nazwisko, dane demograficzne). System SARE umożliwia wysyłanie 

personalizowanych wiadomości SMS. W ich treści możliwe jest więc wstawienie dowolnej, przypisanej odbiorcy 

charakterystyki. Może to byd zarówno imię, nazwisko, jak i numer zamówienia czy specjalny kod rabatowy. Na 
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życzenie możliwe jest zdefiniowanie dowolnej nazwy nadawcy wiadomości SMS, która będzie odpowiadała np. 

nazwie firmy bądź marki, dla której realizowana jest kampania. 

Moduł kampanii SMS posiada rozbudowany system raportowania. Zawiera on informacje archiwalne dotyczące 

poszczególnych wysyłek oraz dane o skuteczności danej kampanii. Wszystkich adresatów możemy wyświetlid 

w zależności od tego do jakiej zaliczają się grupy. 

Oprogramowanie SARE umożliwia również zarządzanie listami odbiorców. Usługa Emitenta umożliwia 

wyselekcjonowanie odbiorców, którzy nie otrzymali wiadomości SMS w celu wysłania im e-mailingu (lub 

odwrotnie). Podobnie możliwe jest wyselekcjonowanie osób, które kliknęły w newsletterze któryś z linków 

i przesłanie im wiadomości SMS o określonej treści. 

 

5. Akcje specjalne i konkursy 

SARE SA organizuje gry i konkursy, których celem jest wzmocnienie związku konsumenta z marką kojarzoną 

z klientem Spółki. Tego typu przedsięwzięcia są także sposobem na rozbudowę baz adresowych Emitenta. 

 

6. Wysyłki biuletynów wewnętrznych 

Emitent przy użyciu autorskiego systemu SARE dostarcza rozwiązania z zakresu komunikacji wewnętrznej dla 

przedsiębiorstw, które w taki sposób chcą kształtowad relacje z pracownikami i budowad ład korporacyjny. 

 

7. Prowadzenie relacji inwestorskich 

System SARE znajduje również zastosowanie w prowadzeniu przez przedsiębiorstwa relacji inwestorskich. 

Spółki publiczne wykorzystują usługi Emitenta do komunikowania się z akcjonariuszami oraz pozostałymi 

uczestnikami rynku. 

 

8. Realizacja działao z zakresu public relations i media relations 

System SARE jest wykorzystywany do kontaktowania się z szeroko rozumianym otoczeniem rynkowym klientów 

Emitenta. Komunikacja przy użyciu narzędzi e-mail marketingowych jest alternatywą dla standardowych form 

kontaktu i budowania wizerunku firmy. 

 

Z punktu widzenia klienta, można wyróżnid następujące zalety usług Spółki: 

 system SARE jest narzędziem funkcjonującym w nowoczesnym modelu ASP (Application Service 

Providing). W związku z tym nie wymaga instalacji na komputerze użytkownika, a dostęp do systemu 

realizowany jest stale on-line, 

 uniwersalne zastosowanie systemu SARE (newslettery, biuletyny, komunikacja w programach 

lojalnościowych, grach, wewnętrznej korespondencji, wysyłka dzienników internetowych, sprzedaż 

w Internecie, komunikacja z partnerami handlowymi i kontrahentami, kampanie informacyjne, 

działania media relations, gromadzenie danych kontaktowych), 

 prosta i intuicyjna obsługa programu (interfejs oparty na edytorze html, zabezpieczenie przed 

przypadkowym wysyłaniem wiadomości), 

 zaawansowana baza danych (importowanie zewnętrznych baz adresowych, automatyczna 

deduplikacja rekordów), 

 szerokie możliwości personalizacji i targetowania (personalizacja treści i tematu wiadomości, 

targetowanie behawioralne), 

 profesjonalna analiza działao prowadzonych przy użyciu SARE (informacja o mailach otwartych, 

klikniętych, odrzuconych, dokładny czas otwarcia wiadomości, statystyka popularności linków, 

dokładna informacja o powodzie odrzucenia wiadomości, porównanie skuteczności poszczególnych 

wysyłek w formie tabel i wykresów, historia kontaktów z pojedynczym adresatem), 

 wysoki poziom zabezpieczeo (dostęp do systemu poprzez szyfrowane połączenie SSL [https://], 

fizyczne, techniczne i organizacyjne zabezpieczenie danych przetwarzanych w centrum hostingowym, 
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bieżąca archiwizacja danych, awaryjne podtrzymywanie zasilania, łącze awaryjne o dużej 

przepustowości), 

 klienci SARE znajdują się pod stałą opieką konsultanta, który na bieżąco odpowiada na pytania 

związane z użytkowaniem systemu. Pomoc zapewniana jest także w zakresie integracji systemu SARE 

ze stroną www lub innymi systemami informatycznymi. Przed rozpoczęciem korzystania z systemu 

przeprowadzane jest bezpłatne szkolenie. 

 

W planach Emitenta znajduje się zamiar rozszerzenia zakresu oferowanych usług. Szersze informacje na 

wspomniany temat zamieszczone zostały w punkcie 4.12.1.4 Usługi planowane do dalszego rozwijania 

niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 

 

 

4.12.1.3 Struktura przychodów Emitenta 

 

Struktura rodzajowa przychodów Spółki 

 

Na dzieo sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w ramach działalności Emitenta można wyróżnid 

osiem głównych źródeł przychodów: 

– sprzedaż usług związanych z obsługą licencji na użytkowanie systemu SARE na terenie Polski, 

– mailingi przy wykorzystaniu baz zewnętrznych, 

– sprzedaż usług w ramach wymiany barterowej, 

– sprzedaż usługi SMS, 

– sprzedaż usług związanych z obsługą licencji na użytkowanie systemu SARE za granicą, 

– projekty specjalne, 

– prowizje z tyt. pozyskania nowych klientów, 

– inne źródła przychodów. 

 

Poniżej przedstawiona została struktura rodzajowa przychodów spółki SARE SA w okresie 2007 r. – 2010 r. 

 

Tabela 11 Struktura rodzajowa przychodów Emitenta w okresie 2007 r. – 2010 r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010S 

Sprzedaży usług - krajowe (opłaty licencyjne za 
korzystanie z oprogramowania SARE) 

970,48 1 523,13 1 875,13 2 080,32 

Tempo wzrostu - 56,9% 23,1% 10,9% 

Mailingi do baz zewnętrznych - - 260,13 837,30 

Tempo wzrostu - - - 221,9% 

Sprzedaż usług – barter 302,84 468,46 751,77 745,37 

Tempo wzrostu - 54,7% 60,5% -0,9% 

Sprzedaż usług - SMS - 7,03 125,64 465,46 

Tempo wzrostu - - 1687,2% 270,5% 

Sprzedaż usług – zagranica (opłaty licencyjne) 3,92 19,38 60,18 37,73 

Pozostałe* - - 14,81 262,86 

Przychody ze sprzedaży ogółem 1 277,24 2 017,99 3 087,66 4 429,04 

Tempo wzrostu przychodów ogółem - 58,0% 53,0% 43,4% 

S – dane szacunkowe 
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* Pozostałe – przychody z tytułu projektów specjalnych, prowizji za pozyskanie klientów oraz inne 

Źródło: Emitent 

 

W omawianym okresie Spółka odnotowała wzrost przychodów ogółem o 246,8% z poziomu 1.277,24 tys. zł 

w 2007 roku do kwoty 4.429,04 tys. zł w 2010 roku (dane szacowane). Tak istotny wzrost przychodów Spółki 

wynikał ze zintensyfikowanych działao sprzedażowych, rozszerzenia zakresu oferowanych usług (wprowadzenie 

usługi kampanii SMS w 2008 roku oraz usługi mailingu do baz zewnętrznych w 2009 roku), intensyfikacji 

rozliczeo transakcji barterowych oraz popularyzacji rozwiązao e-mail marketingu w krajowej branży reklamy 

elektronicznej. 

 

W dotychczasowej historii funkcjonowania Spółki największy udział w całkowitej wartości przychodów Emitenta 

miała sprzedaż usług związanych z obsługą licencji na użytkowanie systemu SARE na terenie Polski. Ten obszar 

działalności odpowiadał za 970,48 tys. zł, 1.523,13 tys. zł, 1.875,13 tys. zł oraz szacunkowo 2.080,32 tys. zł 

przychodów Emitenta odpowiednio w latach 2007-2010 (co stanowiło odpowiednio 76,0%, 75,5%, 60,7% oraz 

szacunkowo 47,0% ogółu przychodów).  

Istotnym źródłem przychodów Emitenta była również barterowa sprzedaż usług, która w latach 2007-2010 

stanowiła odpowiednio 23,7%, 23,2%, 24,3% oraz szacunkowo 16,8% całkowitej wartości przychodów. 

Wymiana barterowa w przypadku Emitenta odbywa się w taki sposób, że odbiorcy usług SARE SA są 

jednocześnie dla Spółki dostawcami, tzn. Spółka zakupuje od tych podmiotów określone produkty i usługi 

w zamian za usługi, które sama im dostarcza. 

Warto zwrócid uwagę, iż wdrożona w 2009 roku usługa mailingu do baz zewnętrznych już w pierwszym roku 

funkcjonowania odpowiadała za 8,4% ogółu przychodów Spółki, a w kolejnym za 18,9% całkowitej wartości 

przychodów (dane szacowane za 2010 rok). Natomiast wdrożona w 2008 roku usługa kampanii SMS, w 2009 

roku odpowiadała za 4,1% ogółu przychodów Emitenta, a w kolejnym roku za 10,5% ogółu przychodów (dane 

szacowane za 2010 rok). Pozostałe obszary działalności miały mniejszy wpływ na poziomy przychodów ogółem 

Spółki. 

 

Powyżej wskazane historyczne tendencje pozwalają sądzid, iż w przyszłości rozwój Spółki utrzyma się na 

dalszym dynamicznym poziomie. Potwierdzeniem tej analizy są dane szacunkowe za 2010 rok. W porównaniu 

do analogicznego okresu roku 2009, w okresie 2010 roku Spółka odnotowała szacowany wzrost przychodów 

ogółem o 43,4%, szacowany wzrost przychodów ze sprzedaży usług związanych z obsługą licencji na 

użytkowanie systemu SARE na terenie Polski o 10,9% oraz szacowany minimalny spadek przychodów ze 

sprzedaży barterowej o 0,9%. Ponadto, w okresie 2010 roku usługa mailingu do baz zewnętrznych 

wygenerowała przychody o 221,9% szacunkowo wyższe niż w całym 2009 roku, natomiast przychody z usługi 

kampanii SMS wzrosły szacunkowo o 270,5% (w stosunku do danych za 2009 rok). 

 

Struktura geograficzna przychodów Spółki 

 

Emitent świadczy usługi e-mail marketingu na terenie Polski oraz poza granicami naszego kraju.  

 

Tabela 12 Przychody ze sprzedaży usług Emitenta wg miejsca powstania w okresie 2007 r. – 2010 r. 

Przychody ze sprzedaży wg miejsca powstania 2007 2008 2009 2010S 

Przychody ze sprzedaży usług w kraju 99,69% 99,04% 98,05% 99,15% 

Przychody ze sprzedaży usług zagranicą 0,31% 0,96% 1,95% 0,85% 

S – dane szacunkowe 

Źródło: Emitent 
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Największa częśd przychodów Emitenta generowana jest na terenie Polski. W każdym z przedstawionych 

w powyższej tabeli okresów przychody z tytułu umów zawartych z zagranicznymi klientami stanowiły mniej niż 

2% ogółu przychodów ze sprzedaży. Nie ma uzasadnienia dla wskazywania wysokości przychodów wg 

województw, ponieważ większośd klientów SARE SA ma swoja siedzibę w Warszawie, mimo iż ich działalnośd 

jest prowadzona w różnych częściach Polski. Stąd też ujmowanie wartości przychodów wg siedzib klientów nie 

oddawałaby ich rzeczywistego rozłożenia geograficznego. 

 

Wskazana powyżej struktura geograficzna przychodów Emitenta w przyszłości może ulec zmianie, 

w szczególności z związku z planami intensyfikacji świadczenia usług Spółki na rynkach zagranicznych (por. 

punkt 4.12.2 Strategia rozwoju Emitenta niniejszego Dokumentu Informacyjnego). 

 

 

4.12.1.4 Usługi planowane do dalszego rozwijania 

 

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Emitenta, celami emisyjnymi Spółki (punkt 4.12.2 niniejszego Dokumentu 

Informacyjnego) jest dalszy rozwój oferowanych usług: 

 usługi Inis (funkcjonującej w ramach spółki zależnej Inis sp. z o.o.), 

 usługi mail-media. 

 

a) rozwój usługi Inis 

Proces wdrażania usługi Inis rozpoczęty został w kwietniu 2010 r. Stworzono system mailingowy o intuicyjnych 

funkcjonalnościach oraz w pełni zautomatyzowanym procesie zakładania kont i realizowania płatności. 

Następnie utworzono spółkę dedykowaną do sprzedaży i rozwoju tego projektu – Inis sp. z o.o. Emitent opłacił 

kapitał zakładowy spółki zależnej Inis sp. z o.o. w wysokości 50.000,00 zł (100,00%). 

 

Inis jest narzędziem które oferuje możliwośd wysyłki wiadomości e-mail do określonej grupy odbiorców klienta 

w trzech wariantach: 

 w pierwszym wariancie Emitent (poprzez spółkę zależną) nieodpłatnie udostępnia serwery, łącza oraz 

system i umożliwia przesyłanie newsletterów oraz mailingów przez użytkownika do jego odbiorców 

(darmowa obsługa wysyłania wiadomości). Użytkownik usługi dostarcza bazę odbiorców, do których 

wiadomości elektroniczne są przesyłane. Klient Spółki otrzymuje usługę polegającą na wykorzystaniu 

narzędzia e-mail marketingu za darmo w zamian za przekazanie praw do korzystania z dostarczonej 

przez siebie bazy użytkowników na potrzeby jednej kampanii reklamowej Emitenta w ciągu każdego 

miesiąca korzystania przez klienta z usługi (realizowanych poprzez spółkę zależną). 

 drugi wariant świadczenia usług w ramach narzędzia Inis zakłada współpracę opartą o przesyłanie 

wiadomości e-mail do wyraźnie scharakteryzowanej grupy odbiorców przy wykorzystaniu bazy danych 

utworzonej dzięki usłudze darmowego mailingu. W takim przypadku Emitent (poprzez spółkę zależną) 

odpłatnie udostępnia serwery, łącza, system, a także bazę danych przy wyszukiwaniu określonej przez 

klienta grupy użytkowników, a ostatecznie przesyła dane reklamowe do wyselekcjonowanych 

użytkowników. Ważnym faktem jest, że klient nie dostarcza w tym wariancie do Spółki bazy danych, 

a jedynie przekazuje wytyczne w zakresie np. cech demograficznych i/lub behawioralnych 

użytkowników, do których wiadomości elektroniczne mają zostad przesyłane, natomiast adresaci 

przesyłek wybierani są z innych baz danych SARE SA utworzonych dzięki wdrożeniu darmowego e-mail 

marketingu. 

 w trzecim wariancie Emitent (poprzez spółkę zależną) udostępnia narzędzie do e-mail marketingu za 

niewielką opłatą i nie wymaga wyrażenia zgody na wysłanie mailingu reklamowego do odbiorców 

zgromadzonych w bazach adresowych przez użytkowników narzędzia. 
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Usługa Inis dostarcza klientom następujących korzyści: 

– znacząco uproszczony dostęp klientów do usług Spółki w dziedzinie e-mail marketingu, 

– wyeliminowanie (w przypadku wariantu usługi darmowy mail) lub zmniejszenie kosztów usług 

(w przypadku korzystania z drugiego wariantu świadczenia usługi Emitenta, klient nie będzie 

musiał nabywad od partnera zewnętrznego bazy danych, a skorzysta z darmowej bazy utworzonej 

dzięki usłudze Inis, przez co klient Spółki otrzyma ostatecznie taoszą usługę), 

– zmniejszenie czasu obsługi klienta, zwiększenie dostępności usług, rozszerzenie dotychczasowej 

bazy danych (dostęp do nowych grup docelowych). 

 

b) rozwój usługi mail-media 

Usługa mail-media funkcjonuje w ramach przedsiębiorstwa Emitenta od września 2009 roku. Omawiany dział 

wewnętrzny Spółki zajmuje się planowaniem oraz przeprowadzaniem kampanii reklamowych w Internecie 

nakierowanych na precyzyjnie zdefiniowanych odbiorców w oparciu o własne bądź też zewnętrzne bazy 

danych. Kampanie mailingowe kierowane do określonych grup odbiorców, takich jak: Top management, Prawo, 

Marketing&Reklama, B2B, Rozrywka i Technologia, Zaawansowane technologie, Motoryzacja, Lekarze, 

Edukacja, Nieruchomości czy Budownictwo.  

 

W przyszłości kampanie będą prowadzone do kolejnych grup, tworzonych w oparciu o kolejne bazy adresowe 

dostępne na rynku oraz budowane w ramach mail-media. Zamiarem Emitenta jest intensyfikacja rozwoju usługi 

mail-media, powiększanie zasięgu, wprowadzanie kolejnych produktów reklamowych oraz alternatywnych 

modeli rozliczeo. Celem Emitenta na 2011 rok jest przekształcenie działu mail-media w spółkę zależną, co 

będzie kolejnym krokiem w budowaniu Grupy Kapitałowej SARE SA. 

 

 

4.12.1.5 Kanały dystrybucji usług 

 

W toku prowadzonej działalności gospodarczej SARE SA wypracowała dwa kanały sprzedaży usług: 

a) dystrybucja poprzez własną stronę internetową i reklamy w innych portalach internetowych, 

b) dystrybucja poprzez kontakt telefoniczny z potencjalnymi klientami. 

 

 Sprzedaż usług poprzez Internet 

 

Emitent prowadzi sprzedaż oferowanych usług przede wszystkim przez Internet. Kluczową rolę w procesie 

dystrybucyjnym odgrywa strona internetowa Spółki, za pomocą której nawiązywany jest kontakt 

z potencjalnymi klientami, którzy mogą nawiązad współpracę poprzez wypełnienie odpowiedniego 

elektronicznego formularza. Sprzedaż usługi również odbywa się drogą internetową w dwóch możliwych 

wariantach. 

 

Pierwszy z nich, znany jako SaaS (Software as a Service) to model dystrybucji oprogramowania, w którym 

aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet, bez potrzeby 

instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki utrzymywania 

systemu, zarządzania, aktualizacji narzędzi, pomocy technicznej z konsumenta na dostawcę. W efekcie 

użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy. W modelu tym SARE SA pobiera opłaty za 

uzyskanie dostępu do programu. 
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W drugim wariancie Emitent jest zleceniobiorcą i wykonawcą określonego działania e-mail marketingowego. 

Rola klienta ogranicza się jedynie do określenia szczegółów danego zlecenia, a całe spektrum prac związanych 

z przeprowadzeniem określonej kampanii jest wykonywane przez zespół konsultantów SARE SA. 

 

Poza działaniami stricte dystrybucyjnymi warto również podkreślid, iż strona internetowa Emitenta, a także 

witryny podmiotów współpracujących są kluczowym kanałem pozyskiwania nowych klientów. 

 

 Sprzedaż usług poprzez kontakt telefoniczny z potencjalnymi klientami 

 

Emitent kontaktuje się z potencjalnymi klientami również drogą telefoniczną. Nawiązywanie współpracy 

odbywa się bez wykorzystania pośrednika typu call center. W strukturach SARE SA wyodrębniony jest osobny 

dział zajmujący się pozyskiwaniem klientów przez telefon. 

 

 

4.12.1.6 Klienci Spółki 

 

W działalności Emitenta istotną rolę odgrywają podmioty zewnętrzne, z którymi Spółka współpracuje 

w obszarach kluczowych dla jej funkcjonowania i pozycji rynkowej. 

Specyfika działalności Spółki polega na świadczeniu usług w zakresie e-mail marketingu oraz budowy 

i wykorzystania baz danych. W dotychczasowej historii Spółka świadczyła usługi wyłącznie na rzecz klientów 

biznesowych, co wynika z cech przesyłek mailowych, zawierających materiały promocyjne, reklamowe i/lub 

ofertowe przedsiębiorstw, które w ten sposób komunikują się ze swoimi odbiorcami – osobami fizycznymi 

i innymi przedsiębiorstwami. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie są klientami SARE SA, 

ponieważ w ich przypadku nie można wyróżnid trzech elementów – produktu, jego odbiorców 

i zapotrzebowania na reklamę, które byłyby podstawą dla prowadzenia e-mail marketingu. 

 

Narzędzia do e-mail marketingu, które służą do prowadzenia masowej komunikacji przy wykorzystaniu poczty 

elektronicznej, użytkowane są przez firmy ze wszystkich sektorów rynku. Każde przedsiębiorstwo jest bowiem 

otoczone grupami interesariuszy, z którymi powinno się utrzymywad komunikację, w tym za pomocą drogi 

elektronicznej. Dlatego liczba klientów usług i narzędzi e-mail marketingowych w skali światowej jest 

praktycznie nieograniczona. Z usług największych firm e-mail marketingowych działających na skalę globalną 

korzysta stale po kilkaset tysięcy klientów. 

Wśród przedsiębiorstw najintensywniej wykorzystujących e-mail marketing znajdują się: sklepy internetowe, 

portale, wydawcy internetowych serwisów tematycznych, firmy prowadzące programy lojalnościowe, sklepy 

wielkopowierzchniowe, firmy działające w branży marketingu sieciowego, kluby i restauracje, biura podróży, 

linie lotnicze, firmy ubezpieczeniowe, banki i instytucje finansowe, szkoły językowe, wydawnictwa, firmy 

z branży samochodowej oraz małe firmy usługowe. 

Zgodnie z danymi Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego e-mail marketing jest najpowszechniejszą formą 

komunikacji i promocji znaną w polskich firmach
5
. 

 

                                                                 

 
5
 Gemius, „Marketing interaktywny”, 2007 r. 
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Wykres 1 Liczba klientów Emitenta w kolejnych latach w okresie 2007 r. – 2010 r. 

 
Źródło: Emitent 

 

 

4.12.1.7 Udział Emitenta w rynku e-mail marketingu oraz analiza konkurencji w Polsce i na świecie 

 

Rynek e-mail marketingu obejmuje z jednej strony segment narzędzi do masowych wysyłek wiadomości e-mail 

(głównie newsletterów, biuletynów, powiadomieo), a z drugiej segment kampanii reklamowych realizowanych 

przez wydawców on-line do odbiorców z własnych baz adresowych.  

 

Segment narzędzi do e-mail marketingu zagospodarowany jest w Polsce przez kilka podmiotów, a SARE SA 

zajmuje na tym rynku pozycję lidera
6
. Świadczone na nim usługi polegają na udostępnianiu on-line systemów 

do obsługi masowej komunikacji e-mail i pobieranie z tego tytułu comiesięcznej opłaty licencyjnej, uzależnionej 

od wielkości bazy danych i ilości wysyłanych wiadomości. Klientami firm działających w tym sektorze są 

zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa posiadające własne bazy adresowe, w których znajdują się 

subskrybenci wyrażający chęd otrzymywana informacji od danej firmy. Ponadto odbiorcami usług e-mail 

marketingu są podmioty korzystające z zewnętrznych baz adresowych, będących własnością firm 

specjalizujących sie w e-mail marketingu. 

 

W segmencie planowania i realizacji mailingowych kampanii reklamowych obecne są głównie portale, wortale, 

domy mediowe i sieci reklamowe, które realizują bądź zlecają wysyłkę mailingów właścicielom baz adresów  

e-mail, którzy uprzednio pozyskali odbiorców wyrażających zgodę na przesyłanie im tego typu wiadomości. 

Świadczone usługi polegają na dotarciu z przekazem reklamowym do odpowiedniej grupy docelowej przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej. 

 

Zgodnie z opinią Zarządu Spółki, udział Emitenta w krajowym rynku narzędzi do e-mail marketingu jest 

szacowany na ponad 40%. 

 

Do najważniejszych konkurentów Emitenta w sektorze e-mail marketingu zaliczamy: 

1) Interactive Marketing Partner sp. z o.o. 

                                                                 

 
6
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Spółka należy do notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Internet Group SA 

i działa w obszarze e-mail marketingu od 2004 roku. Posiada systemy do e-mail marketingu Jet.Mail 

i Websmail. 

 

2) Implix sp. z o.o. 

Spółka zależna znanej firmy świadczącej usługi e-mail marketingu na rynku amerykaoskim. W 2008 roku 

osiągnęła 15 mln zł przychodu i 3 mln zł zysku netto. W 2009 roku zanotowała 46% wzrost przychodów. 

Implix udostępnia system GetResponse, z którego korzysta na świecie 140 000 klientów. 

 

3) Freshmail Danuta Fuksa 

Firma udostępniająca system do e-mail marketingu Freshmail. Działa na polskim rynku od 2008 roku. 

Weszła na rynek oferując produkty po bardzo niskich cenach, co doprowadziło do ogólnego spadku cen 

w branży. Firma pozyskała początkowo ok. 700 tys. zł dofinansowania na rozwój ze środków unijnych. 

 

4) Agencje interaktywne świadczące usługi e-mail marketingu 

Niektóre z największych agencji interaktywnych świadczą usługi z zakresu e-mail marketingu i posiadają 

niezbędne do tego narzędzia (K2 Internet SA poprzez spółkę zależną Platforma3 sp. z o.o.; Hypermedia sp. 

z o.o. – system e-Sender, Grupa ADV SA poprzez narzędzie ThinkOpen w ramach spółki zależnej Codemedia 

SA). 

 

W przypadku ekspansji na rynki zagraniczne SARE SA będzie konkurowała z następującymi podmiotami:  

 

1) MailChimp 

Założona w 2000 r. spółka początkowo funkcjonowała pod nazwą The Rocket Science Group 

i specjalizowała się w budowie stron internetowych wykorzystujących bazy danych dla takich firm jak Coca-

Cola, Delta Airlines czy CNN. Od 2007 r. działalnośd MailChimp jest skoncentrowana wyłącznie na e-mail 

marketingu. 

 

2) Silverpop 

Bazująca na platformie Silverpop Engage, która zapewnia kompleksową obsługę w zakresie elektronicznej 

reklamy spółka ze Stanów Zjednoczonych specjalizuje się w dostarczaniu usług z górnego segmentu 

cenowego. Posiada swoje oddziały w Wielkiej Brytanii i Niemczech. 

 

3) Implix 

Założona w 1999 r. przez Szymona Grabowskiego firma działa na rynku amerykaoskim i polskim. Flagowym 

produktem jest narzędzie GetResponse. W ostatnim czasie Implix nabył również udziały w dwóch 

podmiotach spoza branży e-mail marketingu: 

 PayLane – firma zajmująca się przetwarzaniem danych z kart kredytowych, 

 Flying Fish Works – twórca gier video. 

 

4) Freshview 

Założona w 1999 r. w Australii firma początkowo zajmowała się konsultingiem w zakresie tworzenia stron 

internetowych. W 2004 roku powstało narzędzie Campaign Monitor, skierowane do projektantów stron 

www, a w 2006 r. wprowadzony został nowy produkt – MailBuild, który w 2008 r. został połączony 

z Campaign Monitor i do chwili obecnej funkcjonuje pod wspólną nazwą Campaign Monitor. 

 

5) Constant Contact 
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Powstała w Stanach Zjednoczonych w 1998 roku firma specjalizuje się w e-mail marketingu, badaniach 

internetowych i kampaniach promocyjno-informacyjnych. Spółka ta notowana jest na nowojorskim 

alternatywnym rynku obrotu NASDAQ i w 2009 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 129 

mln zł. 

 

 

4.12.1.8 Przewagi konkurencyjne 

 

Przewagi konkurencyjne Spółki, wypracowane w toku prowadzonej działalności, będące odpowiedzią Emitenta 

na wymagania podmiotów korzystających z usług e-mail marketingu oraz wynikające z obserwacji tendencji 

branżowych w kraju i na świecie, umożliwiły Spółce znaczące zdynamizowanie jej rozwoju w ostatnich 

okresach. Najważniejsze przewagi konkurencyjne spółki SARE SA to m.in.: 

 

1) Pozycja lidera rynku e-mail marketingu
7
, zapewniająca rozpoznawalnośd marki SARE i pozwalająca 

wyznaczad trendy w rodzimej branży reklamy internetowej. 

 

2) Chroniony prawem autorskim język programowania SAREScript, dzięki któremu możliwe jest 

wyposażenie oprogramowania w nieznane i niestosowane dotychczas na świecie funkcjonalności, tj.: 

a) dynamiczne dostosowanie zawartości wiadomości (np.: grafika, fragmenty tekstu) do preferencji 

odbiorcy. Treśd maili wysyłanych do wszystkich adresatów będzie automatycznie korygowana 

w zależności od adresata (przykładowo mail wysłany do kobiety będzie mógł zawierad inną grafikę 

niż mail wysłany do mężczyzny, a proces zmiany grafiki następowad będzie automatycznie), 

b) automatyczne omijanie przy wysyłce adresów mailowych, które nie spełniają wybranych 

kryteriów. W SARE wysyłanie mailingu do zdefiniowanej grupy adresatów wymaga wyszukania 

adresów za pomocą wyszukiwarki, utworzenia grupy mailingowej i wysłanie do niej wiadomości. 

System Inis jest pierwszym w Polsce narzędziem, dzięki któremu możliwe jest wysłanie tekstu 

reklamowego do wszystkich adresatów z bazy, a oprogramowanie odfiltrowuje automatycznie 

adresy nie spełniające wybranych kryteriów, 

c) w przeciwieostwie głównych konkurentów narzędzia oparte o autorski język SAREscript dają 

użytkownikom możliwośd tworzenia własnych funkcjonalności oraz pełną mierzalnośd skuteczności 

kampanii (wielkośd sprzedaży produktu) dzięki kodom kreskowym wysyłanym w treści maila. 

 

3) Przewaga Emitenta o charakterze jakościowym wynika z faktu, że dzięki usłudze Inis Spółka uzyska 

dostęp do nowych baz adresowych, co wymiernie zwiększy atrakcyjnośd SARE SA dla docelowego 

klienta zawierającego umowę wysyłki e-mailingu reklamowego. Ponadto wdrożenie nowej, 

innowacyjnej usługi pozytywnie wpłynie na proces budowania wizerunku SARE SA jako dostawcy 

najnowocześniejszych na rynku rozwiązao informatycznych oraz pozwoli na pozyskanie dodatkowych 

klientów z sektora MŚP, którzy docelowo zaczną korzystad z innych, płatnych usług oferowanych przez 

SARE SA. 

 

4) Przewaga konkurencyjna o charakterze cenowym wynika z faktu, że dzięki przyjętemu modelowi 

biznesowemu SARE SA uzyska bezpłatny dostęp do baz adresowych nowych klientów i możliwośd 

wykorzystania ich w celach marketingowych. Zarówno SARE, jak i konkurencja z branży, realizując 

akcję e-mailingową na rzecz klienta często zmuszona jest do zakupu odpowiedniej bazy adresowej, 

a koszt tego zakupu pomniejsza dochód realizowany z tytułu wykonania usługi. Sprzedaż usługi 
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w oparciu o narzędzie Inis pozwoli SARE SA na pozyskanie dostępu do baz adresowych nieodpłatnie, co 

zmniejszy koszty po stronie Spółki przy realizowaniu kolejnych akcji e-mailingowych na zlecenie 

klientów. W ten sposób realizacja projektu wpłynie na obniżenie kosztów przyszłej działalności Spółki, 

a tym samym zwiększenie realizowanych dochodów i uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad 

podmiotami nabywającymi bazy adresowe odpłatnie. 

 

5) Doświadczony zespół zarządzający. Osoby będące członkami zarządu Emitenta posiadają duże 

doświadczenie w branży internetowej, czego najlepszym dowodem jest szereg realizowanych 

w przeszłości przedsięwzięd (por. punkt 4.20.1 Zarząd Emitenta). 

 

6) Stale poszerzana oferta usług. W swojej dotychczasowej historii Emitent konsekwentnie budował 

ofertę produktową poprzez dodawanie kolejnych usług. Szeroka gama świadczeo pozwala obsługiwad 

klientów Emitenta kompleksowo w zakresie e-mail marketingu oraz usług dodatkowych, jak np. 

wysyłki SMS. 

 

7) Podmiotowa i przedmiotowa dywersyfikacja źródeł przychodów. W 2009 roku Emitent posiadał 

ponad 300 klientów, do których kierował ofertę kilku uzupełniających się usług. Różnicowanie dróg 

uzyskiwania przychodów jest czynnikiem oddziałującym stabilizująco na wartośd przychodów Spółki. 

W okresie 2010 roku liczba klientów Spółki wyniosła 337 podmiotów. 

 

4.12.2 Strategia rozwoju Emitenta 

 

Rynek e-mail marketingu w Polsce znajduje się obecnie w fazie bardzo dynamicznego rozwoju. Co więcej, SARE 

SA, będąc liderem rynku e-mail marketingu
8
, wywiera istotny wpływ na rodzimą branżę, wyznaczając nowe 

standardy jakości, wdrażając autorski język programowania, a także rozszerzając ofertę skierowaną do 

klientów. 

 

W przyjętej strategii rozwoju Spółka zakłada: 

I. Utrzymanie pozycji lidera polskiego rynku e-mail marketingu
9
 oraz dalszy rozwój oferty usługowej. 

Przedmiotowe działania osiągnięte zostaną poprzez dalszy rozwój oferowanych usług: 

a) usługi Inis (funkcjonującej w ramach spółki zależnej Inis sp. z o.o.), 

b) usługi mail-media (funkcjonującej w ramach działu wewnętrznego Emitenta). 

II. Ekspansję zagraniczną usług Emitenta. 

III. Budowę i rozwój Grupy Kapitałowej SARE SA. 

 

Zgodnie z zamiarami Emitenta pierwszy z wymienionych celów strategicznych będzie realizowany w latach 

2010-2014, natomiast dwa kolejne są długoterminowymi celami strategicznymi Spółki.  
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I. UTRZYMANIE POZYCJI LIDERA POLSKIEGO RYNKU E-MAIL MARKETINGU ORAZ DALSZY ROZWÓJ OFERTY 

USŁUGOWEJ 

 

 rozwój usługi Inis 

Usługa Inis funkcjonuje od maja 2010 roku. W związku z zajmowaniem przez Emitenta pozycji lidera 

krajowego rynku e-mail marketingu w Polsce
10

, ugruntowaną obecnością w segmencie płatnym oraz 

w nawiązaniu do spodziewanego dynamicznego rozwoju usługi w segmencie cenowym, narzędzie Inis 

zostało wydzielone ze struktur Spółki oraz wniesione do specjalnie utworzonej na ten cel spółki w 100,00% 

zależnej od Emitenta – Inis sp. z o.o., która została zawiązana w dniu 13 maja 2010 r. 

 

Inis sp. z o.o., za pomocą oprogramowania Inis, oferuje klientom darmowe narzędzie do e-mail marketingu. 

Dalszy rozwój tego narzędzia pozwoli Emitentowi utrzymad przewagę konkurencyjną o charakterze 

cenowym. Ponadto klienci korzystający z oprogramowania Inis będą rozbudowywad bazy danych Emitenta, 

co powinno przełożyd się na zwiększenie przychodów z tytułu korzystania z systemu SARE. 

 

 rozwój usługi mail-media 

Na dzieo sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego usługa mail-media funkcjonuje w ramach 

wewnętrznego działu Spółki. Dział ten zajmuje się planowaniem oraz przeprowadzaniem kampanii 

reklamowych w Internecie nakierowanych na precyzyjnie zdefiniowanych odbiorców w oparciu o własne 

bądź też zewnętrzne bazy danych. Kampanie reklamowe kierowane są do następujących grup docelowych: 

Top management, Prawo, Marketing&Reklama, B2B, Rozrywka i Technologia, Zaawansowane technologie, 

Motoryzacja, Lekarze, Edukacja, Nieruchomości czy Budownictwo. W przyszłości kampanie będą 

prowadzone do kolejnych grup, tworzonych w oparciu o dane pochodzące od klientów SARE SA. 

 

Dalszy rozwój usługi kampanii reklamowych w Internecie powinien pozytywnie wpłynąd na działalnośd 

Emitenta poprzez wzrost wartości przychodów i poszerzenie grupy odbiorców usług Spółki, a także 

dywersyfikację wachlarza usług i dalszą specjalizację w obrębie przedsiębiorstwa Emitenta. 

 

II. EKSPANSJA ZAGRANICZNA USŁUG EMITENTA 

 

Emitent w opracowanej strategii zakłada długoterminowe rozszerzanie rynków zbytu poprzez ekspansję 

zagraniczną. Niskie bariery geograficzne prowadzenia działalności w zakresie e-mail marketingu, względne 

podobieostwo usług oferowanych na rynkach zagranicznych oraz wdrożenie i rozwój usługi Inis pozwalają 

Emitentowi rozszerzyd zakres geograficzny docelowych odbiorców o klientów prowadzących działalnośd 

poza granicami Polski.  

Kluczowymi determinantami powodzenia ekspansji zagranicznej będą przewagi konkurencyjne w zakresie 

jakości i kosztów świadczonych usług. Co więcej, doświadczenie zdobyte przez SARE SA na rynkach 

zagranicznych może mied istotny wpływ na krajowy obszar działalności. 

 

III. BUDOWA I ROZWÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ SARE SA 

 

Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada 100,00% udziałów w spółce Inis sp. 

z o.o., w ramach której funkcjonuje oprogramowanie Inis. Zawiązanie przez Emitenta w maju 2010 r. 

spółki zależnej Inis sp. z o.o. było pierwszym krokiem do budowy Grupy Kapitałowej SARE SA. 

Kolejnymi etapami strategii budowy Grupy SARE SA będzie zdynamizowanie rozwoju usługi Inis oraz usługi  
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mail-media. W sytuacji znaczącego zwiększenia tempa rozwoju usługi mail-media, Emitent zawiąże spółkę 

zależną, do której wniesiona zostanie działalnośd gospodarcza dotychczas skupiona w ramach 

wewnętrznego działu mail-media. 

 

Zamiarem Spółki jest, aby każda z wymienionych usług funkcjonowała w ramach odrębnych podmiotów 

powiązanych ze sobą kapitałowo, których podmiotem dominującym będzie Emitent (Grupa Kapitałowa 

SARE SA). 

 

Skuteczna realizacja założonych celów strategicznych, a więc sukces usługi Inis oraz usługi mail-media, 

znacząco wpłyną na wzrost konkurencyjności Emitenta oraz oferowanego w ramach SARE SA narzędzia 

SARE. 

 

W przypadku zidentyfikowania innych obszarów branży reklamy internetowej o atrakcyjnych parametrach 

rozwoju i możliwościach zdobycia rozpoznawalnej pozycji w określonym obszarze segmentu rynku, 

Emitent nie wyklucza dalszej rozbudowy Grupy Kapitałowej SARE SA o podmioty, których oferowane 

usługi byłyby komplementarne z dotychczas świadczonymi usługami. 

 

Realizacja powyższych celów strategicznych pozwoli Spółce na: 

– zwiększenie konkurencyjności firmy, 

– obniżenie kosztów działalności - przyjęty model biznesowy sprzedaży usługi Inis opiera się m.in. 

na udostępnieniu użytkownikom oprogramowania do e-mail marketingu nieodpłatnie w zamian za 

przekazywanie przez nich własnych baz adresowych do celów marketingowych SARE SA. W chwili 

obecnej SARE realizując akcję e-mailingową na rzecz klienta często zmuszona jest do zakupu 

odpowiedniej bazy adresowej, a koszt tego zakupu pomniejsza dochód realizowany z tytułu 

wykonania usługi. Sprzedaż usługi w oparciu o narzędzie Inis pozwoli SARE SA na pozyskanie 

dostępu do baz adresowych nieodpłatnie, co zmniejszy koszty po stronie Spółki przy realizowaniu 

kolejnych akcji e-mailingowych na zlecenie klientów. W ten sposób realizacja projektu wpłynie na 

obniżenie kosztów przyszłej działalności Spółki, a tym samym zwiększenie realizowanych 

przychodów i uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad podmiotami nabywającymi bazy adresowe 

odpłatnie, 

– wejście na nowe rynki zbytu – w szczególności dotyczy to dotychczas nierealizowanej na dużą 

skalę sprzedaży na rynkach zagranicznych, 

– rozwój nowej, innowacyjnej usługi Inis w oparciu o autorskie oprogramowanie wpłynie na 

budowę wizerunku SARE SA jako dostawcy najnowocześniejszych na rynku rozwiązao 

informatycznych, 

– uzyskanie dostępu do nowych baz adresowych wymiernie zwiększy atrakcyjnośd SARE SA dla 

docelowego klienta zlecającego usługę e-mailingu reklamowego, 

– rozszerzenie oferty o nową, nieodpłatną usługę pozwoli także na pozyskanie nowych klientów 

z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy docelowo korzystad zaczną z innych, płatnych 

usług oferowanych przez SARE SA, 

– zapewnienie trwałości funkcjonowania przedsiębiorstwa m.in. poprzez uruchomienie 

oprogramowania opartego o najnowsze rozwiązania technologiczne. 

 

 

Wpływy z emisji akcji serii B Spółki zostaną przeznaczone na realizację pierwszego z celów strategicznych 

Emitenta (rozwój usług Inis i mail-media). Zgodnie z założeniami Emitenta, środki pozyskane w ramach emisji 

akcji serii B wydatkowane zostaną w terminie do kooca 2011 r. 
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100% 100% 

W wyniku skutecznej realizacji powyższych planów, SARE SA nadal podążad będzie drogą dynamicznego 

rozwoju, a ponadto w znaczącym stopniu wzmocniona zostanie pozycja konkurencyjna Spółki, co powinno 

umożliwid Spółce utrzymanie pozycji lidera polskiego rynku e-mail marketingu
11

 oraz wejście na rynki 

zagraniczne. 

Realizacja strategii rozwoju Emitenta powinna pozwolid Spółce na osiągnięcie 48% udziału w polskim rynku e-

mail marketingu oraz zdobycie 2% udziału w światowym rynku tychże usług. 

 

Wizja rozwoju usług zakłada utworzenie Grupy SARE SA, w ramach której funkcjonowad będą SARE SA, Inis sp. 

z o.o., a także mail-media sp. z o.o. (na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego usługa mail-media 

funkcjonuje w ramach wewnętrznego działu Emitenta). Te trzy podmioty uzupełniad się będą się w sposób 

przedstawiony w poniższym schemacie: 

 

Schemat 1 Wizja rozwoju struktury organizacyjnej Grupy SARE SA 

 
Źródło: Emitent 

 

 

4.12.3 Prognozy finansowe 

 

Emitent, w związku ze przedstawioną w punkcie 4.12.2 strategią rozwoju Spółki, przedstawia poniżej szacunki 

wyników finansowych za 2010 rok oraz prognozę wyników finansowych na 2011 rok. 
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Wykres 2 Przychody ze sprzedaży SARE SA w podziale na rodzaje oferowanych usług w latach 2008 (usługa 

SARE) - 2009 (usługa SARE i mail-media), szacunek przychodów Emitenta za 2010 rok (usługa SARE i mail-

media) oraz prognoza przychodów Grupy Kapitałowej SARE SA na 2011 rok (usługa SARE, mail-media i Inis) 

(w tys. zł) 

 
Źródło: Emitent 

 

Wykres 3 Zysk netto Emitenta w latach 2008 (usługa SARE) – 2009 (usługa SARE i mail-media), szacunek zysku 

netto Emitenta za 2010 rok (usługa SARE i mail-media) oraz prognoza zysku netto Grupy Kapitałowej SARE SA 

na 2011 rok (usługa SARE, mail-media i Inis) (w tys. zł) 

 
Źródło: Emitent 
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Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o poniższe założenia: 

 prognoza wyników uwzględnia pozyskanie przez Emitenta kapitału w wysokości ok. 1.002,08 tys. zł 

brutto w ramach emisji akcji serii B, 

 prognozowany przez Emitenta wzrost przychodów wynika z planowanego wzrostu ilości klientów 

Spółki dla obecnie istniejących i rozwijanych usług (narzędzia SARE, mail-media i Inis), 

 zmniejszenie kosztów jednostkowych pozyskania baz danych dzięki wprowadzeniu usługi Inis wpłynie 

na poprawę rentowności SARE SA, 

 zwiększenie tempa rozwoju usług Inis i mail-media (a w konsekwencji budowa Grupy Kapitałowej SARE 

SA), 

 konsolidacja danych finansowych podmiotów z Grupy Kapitałowej SARE SA począwszy od roku 

obrotowego 2011, 

 utrzymanie koniunktury panującej na rynku reklamy internetowej, 

 prognoza nie zakłada pozyskania przez Emitenta środków unijnych, o które Spółka aplikuje. 

 

Prognozy wyników Emitenta nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. 

 

Ponadto Emitent zakłada, że oprócz zdarzeo związanych z typową działalnością Emitenta, żadne inne 

wydarzenia nie będą miały wpływu na wyniki finansowe Spółki, w szczególności zdarzenia nadzwyczajne. 

 

 

4.12.4 Otoczenie rynkowe Emitenta 

 

4.12.4.1 Rynek reklamy internetowej w Polsce i na Świecie 

 

Głównym obszarem, w którym działa SARE SA jest branża internetowa. W obecnych czasach Internet stanowi 

nieodłączny element komunikacji, zarówno w działalności przedsiębiorstw oraz instytucji, jak i prywatnych 

użytkowników. Jego rozwój stanowi główny element umożliwiający dalszy dynamiczny wzrost Spółki. Według 

Internet World Stats z Internetu korzysta obecnie 27% ludzkości
12

. Chod najwięcej osób podłączonych do sieci 

zamieszkuje Azję, to jednak wskaźnik penetracji (informujący jaki odsetek mieszkaoców danego obszaru 

korzysta z internetu) jest tam znikomy. Największy wskaźnik penetracji Internetu występuje w Ameryce 

Północnej, gdzie kształtuje się on na poziomie 76%. 
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Wykres 4 Liczba internautów na świecie według regionów (w mln) 

 
Źródło: InternetWorldStats.com, 2009 r. 

 

Systematycznie rośnie także liczba użytkowników Internetu w krajach Unii Europejskiej. Według raportu IAB 

krajem o największej liczbie mieszkaoców podłączonych do tej sieci jest Islandia 93%
13

. Z danych GUS wynika, iż 

Polska plasuje się na dalekim miejscu wśród paostw członkowskich z wynikiem 59% gospodarstw domowych 

podłączonych do sieci (stan na koniec kwietnia 2009 r.)
14

. 

 

Tabela 13 Odsetek gospodarstw domowych korzystających z Internetu w latach 2004-2009 w wybranych 

krajach europejskich 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Islandia 84% 87% 90% 91% 91% 93% 

Norwegia 78% 82% 83% 87% 91% 92% 

Szwecja 84% 85% 88% 82% 89% 91% 

Holandia – 81% 83% 86% 87% 90% 

Luksemburg 66% 70% 73% 79% 82% 87% 

Wielka Brytania 66% 70% 69% 75% 78% 84% 

Finlandia 72% 74% 80% 81% 84% – 

Niemcy 65% 69% 72% 75% 78% 79% 

Belgia – 60% 64% 69% 71% 76% 

Słowacja 53% 55% 56% 62% 71% 75% 

Austria 54% 58% 64% 69% 73% 73% 

Estonia 53% 61% 64% 66% 71% 72% 

Francja – – 47% 66% 71% 72% 

Irlandia 37% 42% 55% 61% 65% 67% 

Łotwa 39% 46% 54% 59% 63% 67% 

Czechy 35% 35% 48% 52% 63% 64% 
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Słowenia 41% – 54% 57% 58% 64% 

Hiszpania 44% 48% 50% 55% 60% 63% 

Polska 33% 39% 45% 49% 53% 59% 

źródło: Eurostat 

 

Biorąc pod uwagę stosunkowo niski wskaźnik penetracji rynku w Polsce, bardzo prawdopodobny jest 

dynamiczny wzrost i dążenie do wyrównania średniej pozostałych krajów z regionu oraz całej Unii Europejskiej. 

W porównaniu z rokiem 2008, liczba internautów w kraju wzrosła o 4,4 pkt. procentowego, co w historii 

rozwoju polskiego rynku IT stanowiło największy wskaźnik przyrostu liczby internautów w stosunku rok do 

roku. Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się liczby internautów w Polsce w latach 2001-2009. 

 

Wykres 5 Liczba internautów w Polsce (mln osób) w latach 2001-2009 

 
Źródło: NetTrack, Millward Brown SMG/KRC, lata 2001-2009 

 

Dysproporcje pomiędzy Polską a innymi krajami, a także dynamiczny wzrost popularności Internetu jako środka 

przekazu wskazują na potencjał jaki posiada polski rynek usług internetowych. 

Użytkowników Internetu w Polsce charakteryzuje duża intensywnośd korzystania z Internetu. Dowodem na to 

jest fakt, iż 74% ankietowanych zadeklarowało, że korzystają z Internetu codziennie lub prawie codziennie. 

Największą grupę korzystających z Internetu stanowią osoby pomiędzy 15 a 24 rokiem życia – ta grupa wiekowa 

stanowi 30% ogółu populacji korzystającej z Internetu. Osoby w wieku od 7 do 14 lat stanowią około 11%. 

Poniższa tabela prezentuje zmiany struktury wieku polskich internautów w latach 2006-2009. 

 

Tabela 14 Zmiany w strukturze wieku polskich internautów w latach 2006-2009 

 
Rok 

Przedział wiekowy 01/2006 01/2007 01/2008 01/2009 

(7-14) 13% 12% 11% 11% 

(15-24) 37% 34% 32% 30% 

(25-34) 21% 22% 22% 24% 

(35-44) 21% 22% 22% 24% 

(45-54) 14% 15% 16% 16% 

55 i więcej 5% 6% 7% 7% 

Źródło: CBOS 
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Rynek internetowy jest w dużym stopniu uzależniony od sytuacji gospodarczej kraju. W ostatnich latach prawie 

wszystkie sektory zostały dotknięte przez kryzys gospodarczy, chod należy podkreślid, że w Polsce jego wpływ 

nie był aż tak widoczny jak w wielu innych krajach. Według szacunków ZenithOptimedia rynek usług 

internetowych wciąż jest w fazie stabilizacji, lecz stopniowo powinien powracad do poziomu wzrostu sprzed 

kryzysu. Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą jak i stale rosnące zainteresowanie branżą 

internetową, w 2011 roku wartośd tego rynku powinna osiągnąd tempo wzrostu na poziomie około 20%-25%
15

. 

Według raportu Internet Standard szacowana wysokośd transakcji na polskim rynku internetowym w 2009 r. 

wynosiła ok. 15 mld zł. 

 

Wykres 6 Wartośd branży internetowej w Polsce (mld zł) w latach 2007-2009 oraz prognozy na lata 2010-

2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ZenithOptimedia, Advertising Expenditures Forecast, 19.10.2009 r. 

 

Z danych zawartych w raporcie Internet Standard wynika, iż spora częśd polskich przedsiębiorstw działających 

na rynku internetowym posiada swoje siedziby wokół dużych aglomeracji. Jednak większośd przedsiębiorstw 

usytuowana jest w niewielkich ośrodkach miejskich. Największe rozproszenie znajduje się w województwie 

śląskim, za to największą koncentrację wokół dużych miast charakteryzują się najbiedniejsze województwa tj. 

lubelskie, podlaskie czy warmiosko – mazurskie.  

Internet Standard w swoim raporcie wyróżnia cztery rodzaje obszarów, w ramach których działają podmioty na 

rynku internetowym. Należą do nich:  

– Serwisy i usługi internetowe,  

– Marketing i reklama,  

– Usługi dla firm internetowych,  

– E-commerce.  

Największą grupę podmiotów z rynku internetowego stanowią przedsiębiorstwa z branży „Serwisy i usługi 

internetowe”. Jej liderem jest spółka QXL Poland sp. z o.o. Kolejną grupę stanowią przedsiębiorstwa zaliczane 

do branży „Marketing i reklama”. Są to instytucje, których głównym rynkiem jest branża reklamy internetowej, 

a zaliczamy do nich takie przedsiębiorstwa jak firmy świadczące usługi e-marketingowe, agencje interaktywne, 

internetowe domy mediowe, firmy badawcze, a także sieci reklamowe, które pośredniczą między wydawcami 
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 ZenithOptimedia, Advertising Expenditures Forecast, 19 październik 2009 r. 
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serwisów internetowych a reklamodawcami. Kolejnymi elementami tego podziału jest grupa świadcząca 

„Usługi dla firm internetowych”, oraz grupa „E-commerce” obejmująca sklepy internetowe i platformy 

aukcyjne.  

 

Handel elektroniczny (e-commerce) jest największą gałęzią rynku internetowego. Z danych IAB wynika, że 

w ubiegłym roku Polacy wydali ponad 13 mld zł na zakupy w Internecie, co stanowi ponad 85% przychodów 

całego rynku internetowego.  

 

Wykres 7 Polski rynek e-commerce (mln zł) w latach 2006-2009 oraz prognozy na 2010 rok 

 

Źródło: SMB, Polski rynek e-commerce, kwiecieo 2010 r. 

 

Można więc stwierdzid, że najważniejszymi segmentami rynku internetowego są branża handlu elektronicznego 

oraz branża reklamy internetowej. 

 

4.12.4.2 Segment reklamy internetowej – wartośd oraz prognozy 

 

Z raportu Internet Standard
16

 wynika, iż jedną z najbardziej perspektywicznych gałęzi rynku internetowego jest 

branża marketingu i reklamy. Na 20 najbardziej rentownych spółek z obszaru Internetu w Polsce 9 przypada 

właśnie z tego sektora. Jak już wcześniej wspomniano branża reklamy on-line jest kluczowym obszarem, 

w którym działa SARE SA. Segment ten można podzielid na kilka kluczowych podbranży, do których należą:  

– reklama graficzna (typu display),  

– reklama w ogłoszeniach,  

– reklama w wyszukiwarce (SEM), 

– e-mail marketing.  

Szacowana wartośd wszystkich tych obszarów w 2009 roku według IAB wynosiła 1,37 mld zł. co stanowi wzrost 

o 12,9% w stosunku do roku poprzedniego. Jest to wzrost charakteryzujący się nieco mniejszym tempem 

porównując z latami ubiegłymi. Do spadku dynamiki wzrostu niewątpliwie przyczynił się kryzys gospodarczy, jak 

również osiąganie pewnego stopnia dojrzałości przez ten rynek.  
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Wykres 8 Wartośd polskiego rynku agencji interaktywnych w latach 2008 - 2009 w mln zł 

 

Źródło: IAB Polska i PricewaterhouseCoopers, IAB CreativeEx 2009, 10.05.2010 r. 

 

Według raportu IAB CreativeEX 2009, w którym brało udział 14 podmiotów, suma wartości przychodów agencji 

interaktywnych wraz z mediami wyniosła co najmniej 91 mln zł. Według raportu Internet Standard suma ta jest 

w rzeczywistości o wiele większa. Doliczając inne pomioty z branży, które nie zostały uwzględnione w badaniu, 

wartośd agencji interaktywnych w Polsce mogłaby sięgnąd nawet 200 mln zł.  

Analitycy ZenithOptimedia uważają, że cały rynek reklamy w Polsce uniknie spadku wartości w 2010 roku, 

głównie ze względu na wydatki poniesione w Internecie. Szacuje się, iż do kooca bieżącego roku rynek reklamy 

internetowej wzrośnie o 16,1%. Co więcej, rynek ten swój prawdziwy wzrost ma dopiero rozpocząd 

w następnych latach. Fakt, iż branża reklamy internetowej rozwija się o wiele szybciej niż pozostałe branże 

reklamowe (np. telewizyjna) jest naturalnym następstwem podążania za trendami i konsekwentnego 

otwierania się na działalnośd cyfrową coraz większej ilości reklamodawców. 
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Wykres 9 Wartośd i prognozy polskiego rynku reklamy internetowej (mld zł) w latach 2007 - 2009 oraz 

prognozy na lata 2010 - 2011 

 

Źródło: IAB Polska i PricewaterhouseCoopers, raport AdEx, marzec 2010 r. oraz opracowanie własne 

 

Rynek reklamy internetowej rósł w latach 2007 – 2009 średniorocznie 38%. W latach 2009 – 2011 

prognozowany jest dalszy średnioroczny wzrost na poziomie 18%. 

 

Biorąc pod uwagę typy reklam i przychody z nimi związane, najczęściej stosowaną formą reklamy jest reklama 

graficzna (typu display), która stanowi 50% wydatków reklamowych. Drugi największy segment to marketing 

w wyszukiwarkach (SEM). Ta grupa usług wygenerowała wyraźnie wyższe przychody niż przed rokiem 

i zwiększyła w 2009 r. swój udział w strukturze przychodów z 23,4% do 26%. Segment ogłoszeo płatnych, 

istotny zwłaszcza dla serwisów ogłoszeniowych, rekrutacyjnych czy katalogów firm, urósł nieco mniej niż cały 

rynek i w 2009 r. odpowiadał za 15% obrotów rynku. Odsetek przychodów pochodzących z e-mail marketingu 

utrzymał się na poziomie niecałych 6%.
17

 

Poniższa tabela prezentuje udział poszczególnych typów reklam reklamach internetowych ogółem w latach 

2008-2009. 

 

Tabela 15 Udział poszczególnych typów reklam w reklamach internetowych ogółem w latach 2008 – 2009 

w Polsce 

Rok 2008 2009 

Display 52% 50% 

e-mail 6% 6% 

Ogłoszenia 16% 15% 

SEM 23% 26% 

Inne 3% 3% 

Źródło: IAB Polska i PricewaterhouseCoopers, raport AdEx, marzec 2010 r. 
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 IAB Polska i PricewaterhouseCoopers, raport AdEx, marzec 2010 r. 
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Wykres 10 Udział poszczególnych typów reklam w rynku w 2009 roku 

 

Źródło: IAB Polska i PricewaterhouseCoopers, raport AdEx, marzec 2010 r. 

 

Polski rynek podąża podobnym trendem co wiele rynków zagranicznych. Można się spodziewad, iż w przyszłości 

to właśnie marketing w wyszukiwarce (SEM) i e-mail marketing staną się głównymi formami reklamy 

internetowej. Reklamodawcy coraz częściej odbiegają od reklam graficznych między innymi za sprawą form 

layerowych, czyli treści wyświetlanych nad stroną. Ta forma reklamy graficznej budzi największe kontrowersje 

wśród internautów. W roku 2008 stanowiła ona około 21% wszystkich reklam graficznych, jednak w 2009 roku 

ich udział zmalał do 11%
18

. To głównie za sprawą tej formy, reklama graficzna traci w starciu z innymi metodami 

dotarcia do internauty. 
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 Raport Strategiczny IAB Polska „Internet 2009” 
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Wykres 11 Udział poszczególnych branż w całości wydatków brutto na reklamę internetową w Polsce w 2009 

r. 

 
Źródło: IAB Polska i PricewaterhouseCoopers, raport AdEx, marzec 2010 r. 

 

Analizując wydatki na reklamę internetową według branż, z których pochodzą reklamodawcy widzimy, że na 

pierwszym miejscu znajduje się branża finansowa (spadek z 13,2% w 2008 r. do 12,6% w 2009 r.), pozostałe 

miejsca zajmują branże z kategorii media, książki, CD i DVD (9,2%) i telekomunikacja (8,7%), detronizując branżę 

handlową i motoryzacyjną. 

 

Zachodzące zmiany w strukturze wydatków na reklamę w internecie pozwalają stwierdzid, iż przedsiębiorstwa 

z sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem są w dalszym ciągu ostrożne w przeznaczaniu środków na 

działania promocyjne i oczekują wysokiej efektywności poniesionych nakładów. 
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Wykres 12 Działania marketingowe, na które przewidywany jest wzrost nakładów budżetowych w 2010 r. (% 

odpowiedzi) 

 

Źródło: StrongMail „2010 Marketing Trends Survey” dla emarketer.com, grudzieo 2009 

 

Z zestawienia przygotowanego dla StrongMail (zleceniodawcę badania) wynika, że w najbliższej przyszłości 

nadal maled będą nakłady na reklamę konwencjonalną. W zestawieniu tym dopiero na czwartym miejscu wśród 

narzędzi reklamy znajduje się reklama radiowa, telewizyjna i prasowa. Wielu ekspertów twierdzi, że z biegiem 

czasu ta tendencja doprowadzid może do sytuacji z Wielkiej Brytanii i Szwecji, gdzie reklama internetowa jest 

najpopularniejszą formą promocji. Co więcej, na podstawie prognoz przeprowadzonych przez 

ZenithOptimedia
19

, wedle których co siódma złotówka wydana na reklamę w Polsce trafia do Internetu, 

oczywistym wydaje się, iż rynek reklamy internetowej będzie dynamicznie rozwijał się w przyszłości. 

Niekwestionowanym liderem zestawienia sporządzonego przez StrongMail jest e-mail marketing. Realizacja 

powyższych prognoz miałaby istotny wpływ na branżę e-mail marketingu oraz sytuację Emitenta, zajmującego 

czołową pozycję na tym rynku. 

 

4.12.4.3 Rynek e-mail marketingu w Polsce i na świecie 

 

Dzięki rozwojowi Internetu i coraz liczniejszej rzeszy jego odbiorców, w Polsce rozwinął się również e-mail 

marketing. Pojęcie to oznacza dystrybucję usług za pomocą poczty elektronicznej. E-mail marketing jest to 

marketing bezpośredni wykorzystujący Internet do komunikacji z obecnymi i potencjalnymi klientami 

przedsiębiorstwa. Tego typu forma porozumiewania się przydatna jest w takich działaniach jak programy 

lojalnościowe, promocje konsumenckie, badania marketingowe, public relations, działania inwestorskie lub 

inne formy komunikacji zewnętrznej. 

Ze względu na specyfikę formy komunikacji, pojęcie e-mail marketingu może byd mylnie utożsamiane ze 

spamem. Żeby jednak dobrze zrozumied specyfikę e-mail marketingu należy dokonad pewnego podziału. 

E-mailing może przybrad bowiem jedną z trzech form – permission marketing, marketing zewnętrzny lub spam. 

                                                                 

 
19

 ZenithOptimedia, Advertising Expenditures Forecast, 19 październik 2009 r. 
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Pierwszą formę cechuje fakt, iż mailing rozsyłany jest jedynie do tych odbiorców, którzy wyrazili chęd 

otrzymywania tego typu wiadomości i potwierdzili to wyrażeniem zgody. Druga natomiast jest komunikacją 

z użytkownikami kont pocztowych danych portali internetowych. Adresaci takich wiadomości musieli 

obligatoryjnie wyrazid zgodę na ich otrzymywanie w momencie zakładania skrzynki e-mailowej, natomiast 

potem nie decydują już które maile reklamowe chcieliby otrzymywad, a których nie. Spam w koocu jest 

niezgodnym z prawem wysłaniem wiadomości handlowej i w odróżnieniu od dwóch pierwszych form jest 

bardzo negatywnie odbierany przez użytkowników Internetu. Świadczą o tym wyniki badao przeprowadzonych 

przez Marketing Sherpa i ad:tech, które zostały zaprezentowane na poniższym wykresie. Są one dowodem 

pozytywnego odbioru e-mail marketingu przez użytkowników Internetu i poczty elektronicznej w odniesieniu 

przede wszystkim do wskazanego wcześniej permission marketingu. 

 

Wykres 13 Popularnośd różnych form e-mail marketingu w USA w 2008 r. 

 
Źródło: Marketing Sherpa i ad:tech, MarketingSherpa's Annual ad:tech Survey 2008, 04.02.2009 r. 

 

Poprzez stosunkowo wysokie zadowolenie odbiorców usługi, można stwierdzid, że e-mail marketing jest formą 

korzystną dla obu stron. Z jednej strony oferent ma bezpośredni, tani i łatwy kontakt z klientem, a z drugiej – 

odbiorca w szybki, prosty i niezobowiązujący sposób może zostad powiadomiony o najnowszych produktach czy 

promocjach lub też wziąd udział w badaniu prowadzonym przez firmę. Jednocześnie odbiorca ma prawo do 

rezygnacji z otrzymywania e-mail marketingu w każdym momencie.  

Według raportu AdEx rynek e-mail marketingu wraz z komunikacją newsletterową w Polsce w 2009 roku 

stanowił 6% przychodów z całego segmentu reklamy internetowej i dodatkowo zauważalny jest stały jego 

wzrost.  

 

E-mail marketing cechuje wysoka wartośd wskaźnika CTR (ang. Click Through Rate – wskaźnik klikalności) na 

poziomie przekraczającym zwykle 10%, co jest niewykonalne w przypadku reklam typu display (reklama 

graficzna). Dodatkowo powszechnośd i brak alternatywy dla poczty elektronicznej oraz fakt, iż e-mail dociera 

bezpośrednio do klienta dając pełną mierzalnośd kampanii stawiają ją w bardzo dobrym świetle. Z analizy 

danych pochodzących z krajów wysoko rozwiniętych wynika, że duże zainteresowanie reklamodawców e-mail 

marketingiem związane jest głównie z wysoką stopą zwrotu z inwestycji przedsiębiorstw w tego typu reklamę 

(ROI). Według badao Direct Marketing Association na każdego dolara wydanego na e-mail marketing w 2009 r. 

przypadło średnio 43,62 dolarów zysku. Drugi w tym rankingu marketing w wyszukiwarce (SEM) zanotował 

dokładnie dwa razy słabszy wynik. Dzieje się tak chodby ze względu na fakt, iż udział kosztów zewnętrznych 
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związanych z kampaniami e-mail marketingowymi jest najniższy spośród wszystkich narzędzi marketingu 

bezpośredniego. 

 

W okresie trwania kryzysu na światowych rynkach finansowych e-mail marketing cały czas utrzymywał wysoki 

udział w rynku reklamy internetowej. Działo się tak na skutek dużej efektywności i trafności tej formy reklamy. 

Wydawcy dysponujący bazami adresów e-mail nieustannie rozszerzają usługi i wprowadzają nowe produkty 

reklamowe oparte na e-mailingu. Jeszcze bardziej dynamicznie rośnie wykorzystanie poczty elektronicznej do 

komunikacji z odbiorcami zgromadzonymi we własnych bazach danych utrzymywanych przez marketerów. 

Dotyczy to zarówno komunikacji newsletterowej, jak i różnego rodzaju przypomnieo i powiadomieo. W efekcie 

suma wydatków na e-mail marketing w 2009 r. przekroczyła 82 mln zł netto
20

. Obejmuje ona zarówno 

przychody wydawców z tytułu wysyłek e-mailingów reklamowych na zlecenie, jak i rosnące przychody agencji 

interaktywnych oraz firm specjalizujących się w e-mail marketingu. 

 

 

4.12.4.4 Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 

 

Emitenta skupia swoją działalnośd na obszarze Polski (przychody ze sprzedaży usług za granicą stanowiły mniej 

niż 2% całkowitej wartości przychodów), powoduje to zatem bardzo dużą zależnośd kondycji finansowo-

majątkowej Spółki od sytuacji makroekonomicznej Polski. Kluczową dla Spółki branżą, w związku 

z charakterystyką działalności, jest branża internetowa. 

 

Sytuacja gospodarcza Polski jest dobrze odzwierciedlana poprzez wskaźniki makroekonomiczne, do 

najważniejszych z nich można zaliczyd: 

 dynamikę Produktu Krajowego Brutto, 

 wskaźnik inflacji, 

 wzrost realny wynagrodzeo brutto, 

 stopę bezrobocia. 

 

Szacunki Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, przedstawione w raporcie pt. „Analiza 

sytuacji gospodarczej Polski w okresie I-IX 2010 r.”, wskazują iż wzrost gospodarczy kraju w pierwszych trzech 

kwartałach 2010 r. wyniósł 3,4%, z kolei w samym trzecim kwartale 2010 r. wzrost wskaźnika PKB kształtował 

się na poziomie 3,6%. Ponadto według Instytutu Badao nad Gospodarką Rynkową wzrost PKB w IV kwartale 

2010 r. osiągnął poziom 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego
21

. Wynik ten świadczy 

o dużej odporności Polski na skutki światowego kryzysu. Dynamika wzrostu gospodarczego Polski pozostaje 

jedną z najwyższych w Europie.
22

 

 

Sytuacja polskiej gospodarki, na tle zarówno krajów strefy euro, jak i krajów naszego regionu, prezentuje się 

korzystnie. Polska, jako jedyna z grona krajów Unii Europejskiej, odnotowała wzrost gospodarczy w 2009 r. 

Odmienna reakcja polskiej gospodarki na kryzys potwierdza, iż rozwija się ona w sposób zrównoważony. Kryzys 

finansowy szczególnie uwydatnił niedociągnięcia nadzoru finansowego w wielu krajach, jednocześnie 

potwierdził słusznośd polskich regulacji. W rezultacie, Polska w 2009 r. była krajem najszybciej rozwijającym się 

w Europie.
23
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 IAB Polska i PricewaterhouseCoopers, AdEx, marzec 2010 r. 
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 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 69 (luty 2011)” 
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 Ministerstwo Gospodarki, „Analiza sytuacji gospodarczej Polski w okresie I-IX 2010 r.”, listopad 2010 r. 
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W okresie od stycznia do września 2010 r. rosły wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych. Ponadto na 

skutek wzrostu spożycia indywidualnego oraz odbudowy poziomu zapasów, popyt krajowy był głównym 

czynnikiem wzrostu gospodarczego. Z kolei rolę stymulatora gospodarki utracił popyt zewnętrzny, jego wkład 

stał się ujemny. Działo się tak za sprawą utrzymującej się wyższej dynamiki w imporcie niż eksporcie.
24

 

 

Tabela 16 Wybrane wskaźniki makroekonomiczne Polski w latach 2006-2009 oraz prognozy na lata 2010-

2012 (w %) 

 2006 2007 2008 2009 2010P 2011P 2012P 

Produkt krajowy brutto 6,2% 6,8% 5,1% 1,7% 3,8% 3,7% 4,1% 

Inflacja 1,0% 2,5% 4,2% 3,5% 2,6% 3,2% 3,0% 

Stopa bezrobocia 14,8% 11,2% 9,5% 12,1% 12,3% 10,8% 9,6% 

Wynagrodzenie realne brutto 4,0% 5,5% 5,9% 2,1% 1,4% 3,3% 3,5% 

Źródło: GUS „Roczne mierniki gospodarcze”, IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 69 (luty 2010)” 

 

Produkt Krajowy Brutto 

Zgodnie z danymi Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, produkt krajowy brutto w Polsce 

w całym 2009 r. był realnie wyższy o 1,7% w porównaniu do 2008 r. Jednym z sektorów gospodarki, który 

znacząco wpłynął na wzrost PKB było budownictwo. W analizowanym okresie ubiegłego roku wartośd dodana 

brutto w budownictwie wzrosła o 9,9%, wobec wzrostu o 4,6% w 2008 r. Niewielki wzrost odnotowano również 

w sektorze usług rynkowych, gdzie wartośd dodana brutto w porównaniu z rokiem 2008 wzrosła o 0,9%, przy 

wzroście 5,9% osiągniętym rok wcześniej. W całym 2009 r. zwiększyło się również spożycie ogółem 

społeczeostwa, które przekroczyło poziom z 2008 r. o 2,0%. Na wielkośd PKB z analizowanego roku negatywnie 

wpłynęła wartośd dodana brutto w przemyśle, która obniżyła się o 0,3% w porównaniu z 2008 rokiem, wobec 

wzrostu o 6,8% rok wcześniej.
25

 

 

Jak wskazuje Instytut Badao nad Gospodarką Rynkową w czwartym kwartale 2010 r. wzrost PKB był wyższy niż 

odnotowany trzy miesiące wcześniej. Wzrost produktu krajowego brutto w porównaniu z analogicznym 

okresem poprzedniego roku wyniósł 4,4% i był to już trzeci z rzędu kwartał, w którym dynamika PKB była 

wyższa niż kwartał wcześniej. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu gospodarczego zanotowanego w czwartym 

kwartale 2010 r. można mówid o względnie korzystnej koniunkturze gospodarczej. 

 

Zdaniem IBnGR w analizowanym okresie, głównym czynnikiem wzrostu był popyt krajowy, którego tempo 

wzrostu szacowane jest na 5,2%
26

. Tempo wzrostu spożycia indywidualnego tzn. wydatków konsumpcyjnych 

ludności, wyniosło 4,2%. Sytuacja ta świadczyd może o dalszej poprawie nastrojów konsumentów, którzy nie 

odczuwając już obaw niedawnego kryzysu gospodarczego, zwiększają wydatki konsumpcyjne. Istotnym 

czynnikiem jest również fakt, iż pomimo realnego spadku nakładów na środki trwałe w całym 2010 r., 

w czwartym kwartale 2010 nastąpił wzrost inwestycji o 1,1 %, co po spadku o 6,4% w pierwszym półroczu 2010 

r. jest pozytywnym sygnałem dla gospodarki, ponadto stanowi najwyższy kwartalny przyrost inwestycji od 

początku 2009 r. Niemniej jednak, z punktu widzenia potrzeb rozwojowych polskiej gospodarki oraz 
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perspektyw utrzymania stabilnego tempa wzrostu gospodarczego w średnim okresie dynamika wzrostu 

inwestycji wydaje się byd nadal niezadowalająca.
27

 

 

W ujęciu sektorowym w roku 2010 r. najszybciej rozwijał się przemysł. Szacunki IBnGR wskazują, że tempo 

wzrostu wartości dodanej w przemyśle osiągnęło poziom 9,2%, a produkcji sprzedanej przemysłu 9,8%. Z kolei 

nieco wolniej, chod szybciej niż w trzecim kwartale 2010 r. rosła wartośd dodana w budownictwie. Tempo jej 

wzrostu IBnGR szacuje na 6,5%, a tempo wzrostu produkcji sprzedanej budownictwa na 11,9%. Poniżej 

oczekiwao ukształtowało się z kolei tempo wzrostu wartości dodanej w usługach rynkowych, które szacowad 

można na 2,9%, co mimo wszystko stanowi najlepszy wynik od początku 2009 r. 

 

Wykres 14 Dynamika wzrostu Produktu Krajowego Brutto w Polsce w latach 1996-2009 oraz prognozy na lata 

2010 – 2012 (w %) 

Źródło: GUS "Roczne mierniki gospodarcze", IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 69 (luty 2011)” 

 

Wg prognoz Instytutu Badao nad Gospodarką Rynkową, w ostatnim kwartale 2010 r. Polska odnotowała dalszy 

wzrost gospodarczy, który wyniósł 4,4%, a w całym roku wyniósł on 3,8%. W 2011 roku wzrost gospodarczy 

w Polsce będzie nieco niższy i wyniesie 3,7%. Wzrost PKB w tym roku, w ujęciu kwartalnym będzie malejący 

i wyniesie od 4,1% w pierwszym kwartale do 3,3% w czwartym kwartale 2011 r. Zdaniem IBnGR głównymi 

powodami malejącego tempa wzrostu PKB w przyszłym roku będzie, przy ogólnej stabilizacji koniunktury, 

w dużej mierze efektem statystycznym wynikającym ze zwiększającej się w każdym kolejnym kwartale bazy 

odniesienia. 

 

W 2010 roku korzystnie kształtowała się sytuacja w przemyśle – według danych IBnGR wartośd dodana w tym 

sektorze wzrosła w poprzednim roku o ponad 9%. Słabiej z kolei niż w latach poprzednich rozwijał się sektor 

budowlany, gdzie wzrost wartości dodanej na 2010 r. wyniósł 3,8%. Powodem tak słabego wzrostu są zaległości 

powstałe w pierwszym kwartale 2010 r. z powodu ostrej i długiej zimy. W usługach rynkowych, które mają 

największy wkład w tworzenie PKB, wartośd dodana na koniec 2010 r. wzrosła o 1,5%.  

 

W latach 2011 oraz 2012 sektorowy wzorzec wzrostu ulegnie zmianie – najszybciej wartośd dodana powinna 

rosnąd w budownictwie (odpowiednio 8,6% oraz 11,8%). W roku 2011 nieco wolniej rozwijad się będzie 

przemysł (ponad 7%), a wzrost w usługach rynkowych w 2011 r. będzie wyższy o 2,5% niż w 2010 roku oraz 

                                                                 

 
27

 IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 69” na luty 2010 r. 

6,2%

7,1%

5,0%
4,5% 4,3%

1,2% 1,4%

3,9%

5,3%

3,6%

6,2%
6,8%

5,1%

1,7%

3,8% 3,7%
4,1%

0,0%

4,0%

8,0%



   

 

DOKUMENT INFORMACYJNY SARE SA  90 | S t r o n a  
 
 

o 2,9% w roku następnym. Tempo wzrostu popytu krajowego będzie zarówno w tym, jak i przyszłym roku 

kształtowało się na podobnym poziomie jak tempo wzrostu PKB, a więc wyniesie odpowiednio 3,9% oraz 3,8%. 

Popyt krajowy jest i będzie głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce. IBnGR prognozuje stabilny 

wzrost spożycia indywidualnego, które w 2010 r. wzrosło o 3,2%, a w 2011 r. i w 2012 r. wzrośnie odpowiednio 

o 3,1% i 3,8%. Najistotniejsza różnica w 2011 r. w stosunku do roku poprzedniego dotyczy popytu 

inwestycyjnego. Według danych IBnGR, 2010 rok był drugim z rzędu, w którym inwestycje w polskiej 

gospodarce spadną, a spadek ten wyniesie około 1%. W 2011 i 2012 roku negatywna tendencja w inwestycjach 

się odwróci, a wzrost nakładów inwestycyjnych wyniesie odpowiednio 7,4% oraz 8,1%. Pamiętad jednak trzeba, 

że dwa lata z rzędu spadku wydatków na inwestycje tworzą niską bazę odniesienia w 2011 r. i w tym kontekście 

prognozowany wzrost inwestycji oceniad należy jako umiarkowany. 

 

Inflacja 

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki wzrost cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 r. w Polsce wyniósł 3,5%.  Na kształt wskaźnika inflacji w 2009 r. duży 

wpływ miały wyższe ceny towarów importowanych (deprecjacja złotego), jak i proinflacyjnie oddziałująca 

podwyżka cen regulowanych oraz akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe.
28

  

 

Średnie tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od lipca do września 2010 r. wyniosło 

2,2% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Z kolei na koniec września 2010 r. inflacja 

ukształtowała się na poziomie 2,5%. Na zwyżkę inflacji największy wpływ miały podniesione ceny usług 

związanych z rekreacją i kulturą (o 2,1%), usług restauracyjnych i hotelarskich (o 0,8%), a także opłaty związane 

ze zdrowiem (o 0,7%). Natomiast niższe były ceny odzieży i obuwia, spadek odpowiednio o 2,1% oraz ceny 

żywności (o 1,0%).
29

 

 

Wykres 15 Stopa inflacji w Polsce w okresie styczeo 2000 r. - grudzieo 2010 r. (w %) 

 
Źródło: GUS "Roczne mierniki gospodarcze", IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 69 (luty 2011)” 
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W ocenie Instytutu Badao nad Gospodarką Rynkową po wzrostach wartości inflacji w 2009 r., na koniec 2010 r. 

inflacja pozostała na raczej niezmienionym poziomie i wyniosła 2,6%. Z kolei na koniec grudnia tego roku 

wyniesie ona średnio 3,0%, natomiast jej średni poziom w roku 2011 wyniesie 3,2%. W pierwszej połowie 2011 

r. presja inflacyjna może ulec zwiększeniu, ale w drugiej połowie roku tempo wzrostu cen powinno maled za 

sprawą oczekiwanego zaostrzenia polityki monetarnej banku centralnego. Presję inflacyjną będzie także 

łagodziła spodziewana aprecjacja złotego. Według prognoz Instytutu, wskaźnik inflacji na koniec grudnia 2012 

roku wyniesie 2,8 proc. 

 

Stopa bezrobocia 

Wg danych Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki na koniec 2009 r. stopa bezrobocia 

w Polsce wynosiła 12,1%. i była wyższa o 2,6 punktu procentowego w porównaniu do 2008 r. W ostatnim 

kwartale 2009 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 471 tys. osób, tj. o 67 tys. osób więcej niż w trzecim 

kwartale 2009 r.
30

 

 

Stopa bezrobocia na koniec trzeciego kwartału 2010 r. wyniosła 11,5%, co oznacza spadek o 0,1 punktu 

procentowego w porównaniu z koocem drugiego kwartału 2010 r. a także zwyżkę o 0,6 punktu procentowego 

w porównaniu z sytuacją w analogicznym okresie 2009 r. Należy mied na uwadze, że wzrost bezrobocia 

w Polsce jest wynikiem opóźnionej reakcji rynku pracy na spowolnienie gospodarcze obserwowane przede 

wszystkim w 2009 r. Wzrostowi bezrobocia w trzecim kwartale 2010 r. towarzyszył wzrost przeciętnego 

zatrudnienia w gospodarce narodowej. Wg szacunków IBnGR, liczba zatrudnionych w analizowanym okresie 

zwiększyła się o 1,7%.
31

 

 

Wykres 16 Stopa bezrobocia w Polsce w okresie styczeo 2000 r. – grudzieo 2010 r. (w %) 

 
Źródło: GUS "Roczne mierniki gospodarcze" 
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Szacunki IBnGR wskazują na pogarszającą się sytuację na rynku pracy w koocówce 2010 r. Stopa bezrobocia na 

koniec 2010 r. wyniosła 12,3% i była wyższa o 0,2 punktu procentowego niż w 2009 r. Prognozy wskazują 

jednak na powolny spadek stopy bezrobocia w 2011 r., tym niemniej efekty tej zniżki nie będą odczuwalne 

natychmiast, a bezrobocie na koniec 2011 r. spadnie do 10,8%.
32

 

 

Wynagrodzenie realne brutto 

Przeciętne miesięczne realne wynagrodzenie brutto w gospodarce polskiej w sektorze przedsiębiorstw na 

koniec grudnia 2009 r. ukształtowało się na poziomie 3 102,96 zł, co oznacza jednocześnie wzrost wysokości 

wynagrodzeo o 5,4% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Natomiast na koniec grudnia 

2010 r. wynagrodzenie realne brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3 847,91 zł.
33

 

 

Wykres 17 Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia realnego brutto w gospodarce narodowej 

w Polsce w latach 2001-2009 oraz prognozy na lata 2010-2012 (w %) 

 
Źródło: GUS "Roczne mierniki gospodarcze", IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 69 (luty 2011)” 

 

Według szacunków IBnGR w 2011 r. należy oczekiwad szybszego niż w latach poprzednich wzrostu 

wynagrodzeo, które realnie zwiększą się o 3,3%. Szybszy wzrost wynagrodzeo będzie przede wszystkim efektem 

poprawiającej się w przyszłym roku sytuacji na rynku pracy.
34

 

 

 

4.13 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 

 

W dotychczasowej historii Emitenta wymienid można cztery najważniejsze inwestycje: 

I. inwestycja w rozwój funkcjonalności systemu SARE, 

II. inwestycja w infrastrukturę serwerową i sprzęt, 

III. inwestycja w rozwój narzędzia mail-media, 

IV. inwestycja w rozwój narzędzia Inis. 
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1) Inwestycja w rozwój funkcjonalności systemu SARE 

Inwestycję tą rozpoczęto w styczniu 2006 r., a zakooczono w maju 2010 r. Nakłady inwestycyjne zostały 

przeznaczone na opracowanie nowych funkcji systemu SARE oraz platformy deweloperskiej SAREscript. 

Celem inwestycji było poprawienie konkurencyjności systemu SARE. Całkowite nakłady na te inwestycję 

wyniosły 400 tys. zł i zostały one poniesione ze środków własnych Spółki. 

 

2) Inwestycja w infrastrukturę serwerową i sprzęt 

Inwestycję tę rozpoczęto w styczniu 2005 r., a zakooczona została w lipcu 2010 r. Nakłady inwestycyjne 

zostały przeznaczone na rozbudowę infrastruktury serwerowej utrzymującej aplikację SARE. Celem 

inwestycji było zwiększenie wydajności wysyłania wiadomości e-mail do poziomu 1.000.000 wiadomości na 

godzinę oraz poprawienie szybkości przetwarzania danych przez aplikację o 40%. Całkowite nakłady na te 

inwestycje wyniosły 36,5 tys. zł i zostały one poniesione ze środków własnych Spółki. 

 

3) Inwestycja w rozwój narzędzia mail-media 

Inwestycję tą rozpoczęto w czerwcu 2009 r., a zakooczona zostanie w grudniu 2011 r. Nakłady 

inwestycyjne zostały przeznaczone na utworzenie działu, a docelowo spółki zależnej, zajmującej się 

planowaniem kampanii reklamowych w Internecie. Celem inwestycji jest zwiększenie przychodów 

i poprawa wskaźników rentowności poprzez wejście na nowy obszar rynku reklamy internetowej – 

kampanii mailingowych i uzyskanie efektu synergii z obecną działalnością Spółki. Całkowite nakłady na te 

inwestycje wyniosą 500 tys. zł i zostaną one poniesione ze środków własnych Spółki oraz środków 

pozyskanych w ramach emisji akcji serii B. 

 

4) Inwestycja w rozwój narzędzia Inis 

Inwestycję tą rozpoczęto w kwietniu 2010 r., a zakooczona zostanie w grudniu 2011 r. Nakłady 

inwestycyjne zostały w pierwszym etapie przeznaczone na utworzenie spółki zależnej, której zadaniem jest 

oferowanie klientom darmowego narzędzia do e-mail marketingu. Celem inwestycji jest zwiększenie 

przychodów poprzez zagospodarowanie nowego obszaru rynku narzędzi do e-mail marketingu, 

wprowadzenie nowego modelu biznesowego, dotarcie do nowych klientów oraz zajęcie pozycji na rynku 

globalnym. Całkowite nakłady na te inwestycję wyniosą 850 tys. zł i zostaną one poniesione ze środków 

własnych Spółki oraz środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii B. 

 
 

4.14 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub 
likwidacyjnym 

 

Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest podmiotem postępowania 

upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego. 

 

 

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

 

W stosunku do Emitenta nie toczyły się i nie toczą się postępowania ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne.  

Ponadto Emitentowi nie są znane żadne przesłanki pozwalające stwierdzid, iż w najbliższej przyszłości Spółka 

może stad się podmiotem postępowao przed organami rządowymi. 
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4.16 Informacja na temat wszystkich innych postępowao przed organami rządowymi, 
postępowao sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za 
okres obejmujący co najmniej 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 Emitenta 

 

Emitent nie jest i nie był w ciągu ostatnich 12 miesięcy podmiotem postępowao przed organami rządowymi, 

postępowao sądowych lub arbitrażowych. Ponadto Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie uważa aby 

stał się podmiotem tych postępowao w najbliższej przyszłości. 

 

 

4.17 Zobowiązania Emitenta 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. 

 

 

4.18 Informacje 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 dniu 24 kwietnia 2009 r. w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczaje Zgromadzenie Wspólników, które podjęło 

m.in. uchwałę nr 3, na mocy której zysk netto za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 

31 grudnia 2008 roku w kwocie 120.591,94 tys. zł został przeznaczony na dywidendę dla wspólników w kwocie 

120.000,00 zł oraz na bieżącą działalnośd Spółki w kwocie 591,94 zł. 

 

We wrześniu 2009 r. w ramach wewnętrznych struktur Spółki utworzony został dział mail-media oraz włączono 

kampanie mailingowe do oferty usługowej Spółki. 

 

W opinii Emitenta nie nastąpiły żadne inne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki 

z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie 

Informacyjnym. 

 

 

4.19 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 

 

W dniu 1 kwietnia 2010 r. w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczaje Zgromadzenie Wspólników, które podjęło 

m.in. uchwałę nr 3, na mocy której zysk netto za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2009 roku, do dn ia 

31 grudnia 2009 roku został przeznaczony na dywidendę dla wspólników w kwocie 100.000,00 zł oraz na 

bieżącą działalnośd Spółki w kwocie 192.863,76 zł. 
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W dniu 7 lipca 2010 r. Spółka zawarła umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie 

projektu w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, Poddziałanie 3.3.2 

„Wsparcie dla MSP” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na mocy powyższego Spółka uzyskała 

dofinansowanie w kwocie 127.500,00 zł na realizację projektu o wartości 255.000,00 zł (+ VAT), co stanowiło 

50% kosztów kwalifikowanych projektu. 

 

W dniu 12 lipca 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SARE sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 2/2010, 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 200.000,00 zł, tj. o kwotę 150.000,00 zł poprzez 

emisję 1.500 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy (Repertorium A nr 4729/2010). Wszystkie nowe 

udziały zostały opłacone ze środków własnych Spółki. Nowowyemitowane udziały zostały przyznane 

dotychczasowym wspólnikom SARE sp. z o.o.  

 

W dniu 22 października 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SARE sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 1 

w sprawie przekształcenia SARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w SARE Spółka Akcyjna. Na mocy 

przedmiotowej uchwały dokonano określenia kapitału zakładowego spółki przekształconej na 200.000,00 zł, 

który dzielił się na 2.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii A zostały wydane 

wspólnikom spółki przekształcanej w zamian za posiadane udziały w spółce SARE sp. z o.o. (Repertorium A nr 

7500/2010). 

 

W dniu 9 listopada 2010 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

wydał postanowienie, na mocy którego Emitent został zarejestrowany jako spółka akcyjna. SARE SA została 

wpisana do KRS pod numerem 0000369700. 

 

W dniu 3 grudnia 2010 r. Spółka otrzymała decyzję w sprawie przyznania przez Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości w Chorzowie dofinansowania projektu „Innowacyjne oprogramowanie do e-mail marketingu 

kluczem do sukcesu rynkowego SARE sp. z o.o.” w ramach działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MSP”, 

Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MSP” Programu Operacyjnego „Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”. Na mocy powyższego Spółka uzyskała 

dofinansowanie w kwocie 750.000,00 zł na realizację projektu o wartości 1.279.300,00 zł (+ VAT), co stanowi 

58,63% kosztów kwalifikowanych projektu. 

 

W dniu 21 stycznia 2011 r. pan Krzysztof Dębowski, Członek Zarządu Emitenta, przeniósł wszystkie posiadane 

przez niego akcje Spółki na podmiot z nim powiązany Amalfrida Holdings Limited z siedzibą na Cyprze. 

 

W dniach 17 stycznia 2011 r. - 9 lutego 2011 r. Emitent przeprowadził ofertę prywatną akcji serii B, celem 

pozyskania środków na dalszy na rozwój Spółki. W ramach oferty objętych zostało 215.500 akcji po cenie 

emisyjnej 4,65 zł za akcję, co dało łączne wpływy brutto z emisji na poziomie 1,002 mln zł. Dzięki pozyskanym 

środkom SARE SA planuje realizację wskazanych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym celów emisyjnych. 

 

W dniach 17 stycznia 2011 r. - 4 lutego 2011 r. dotychczasowi akcjonariusze Emitenta przeprowadzili ofertę 

prywatną sprzedaży części posiadanych przez nich akcji serii A. W wyniku zawarcia umów kupna-sprzedaży 

akcji, nabytych zostało 227.500 akcji serii A po cenie sprzedaży 4,40 zł za akcję. Dniem zawarcia umów był 14 

lutego 2011 r. 
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4.20 W odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta: imię, nazwisko, 
zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani 

 

4.20.1 Zarząd Emitenta 

 

Tabela 17 Zarząd Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Tomasz Pruszczyoski Prezes Zarządu 09.11.2010 08.11.2013 

Damian Rutkowski Wiceprezes Zarządu 09.11.2010 08.11.2013 

Krzysztof Dębowski Członek Zarządu 09.11.2010 08.11.2013 

Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z postanowieniami § 23 Statutu Zarząd spółki SARE SA składa się od jednego do trzech członków, 

w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 

 

Zgodnie z art. 369 § 4 KSH mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 

Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat członka Zarządu wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania 

członka Zarządu ze składu Zarządu. 

 

Członkowie Zarządu Emitenta powoływani są przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza również określa liczbę 

członków Zarządu na każdą kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu Emitenta, który został powołany przez 

założycieli SARE SA (Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SARE sp. z o.o.). 

Rada Nadzorcza może odwoład członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również 

zawiesid w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. 

 

Aktualnie działający Zarząd Emitenta to Zarząd pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 9 listopada 

2010 r. (to jest z dniem rejestracji przekształcenia formy prawnej Spółki w spółkę akcyjną) i zakooczy się 

z dniem 8 listopada 2013 r. 

Ponieważ członków Zarządu Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do składu 

Zarządu nie ma wpływu na datę koocową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, 

działającego w ramach danej kadencji. 

 

Aktualny Zarząd Emitenta jest trzyosobowy, a w jego skład obecnie wchodzą następujące osoby: 

– pan Tomasz Pruszczyoski – Prezes Zarządu, 

– pan Damian Rutkowski – Wiceprezes Zarządu, 

– pan Krzysztof Dębowski – Członek Zarządu. 

 

 pan Tomasz Pruszczyoski – Prezes Zarządu 

Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych. Wszechstronne zainteresowania poszerzał 

studiując także budownictwo, fotografię i socjologię.  

 

Współzałożyciel agencji interaktywnej OS3 sp. z o.o. Pod jego zarządem OS3 sp. z o.o., jako pierwsza polska 

agencja interaktywna otworzyła zagraniczny oddział handlowy. Współtworzył również takie filmy 
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i przedsięwzięcia jak: SARE (lider e-mail marketingu w Polsce
35

), Digital Avenue SA (jednej z pierwszych pięciu 

spółek debiutujących na NewConnect), Red Sky (właściciel m.in. Filestube.com), Hostersi (wyspecjalizowane 

usługi hostingu i zarządzania serwerami), tuPolska (tworzenie lokalnych portali internetowych promujących 

regiony, miasta i gminy w Internecie). Współtworzy strategię spółek oraz aktywnie wspiera ich działalnośd. 

Swoją aktywnością przeciera międzynarodowe szlaki nieznane wcześniej polskim firmom z branży IT.  

 

Tomasz Pruszczyoski tworzył wiele innych firm i przedsięwzięd, na które skutecznie poszukiwał kapitału. Dziś 

sam, jako anioł biznesu pomaga rozwijad innowacyjne przedsiębiorstwa. Ekspert Centrum im. Adama Smitha. 

Autor licznych publikacji w prasie poświęconej zagadnieniom marketingu i biznesu. Juror kilku konkursów 

reklamy, prelegent na konferencjach. Pasjonat dalekich podróży, nurkowania i żeglarstwa. 

 

Przebieg kariery zawodowej pana Tomasza Pruszczyoskiego jest następujący: 

1996-10 - 2009-12 - OS3 sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 

2005-08 - 2009-01 - Medousa sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 

2004-01 - obecnie - SARE SA - Prezes Zarządu, 

2006-05 - obecnie - Ostryga sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 

2007-02 - obecnie - Hostersi sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 

2008-09 - obecnie - Red Sky sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej, 

2009-02 - 2010-08 - Digital Avenue SA - Członek Rady Nadzorczej, 

2009-06 - obecnie - tuPolska sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 

2010-01 - obecnie - OS3 sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2010-04 - obecnie - Virio sp. z o.o. - Członek Zarządu. 

 

 pan Damian Rutkowski – Wiceprezes Zarządu 

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Studium Podyplomowego (Zarządzanie Przedsiębiorstwem na 

wspólnym rynku UE) na warszawskiej SGH. 

Od 1996 roku związany z branżą internetowo – marketingową, będąc współtwórcą kilku znanych firm z branży. 

W 1996 roku współzałożył agencję interaktywną OS3 sp. z o.o. od początku piastując stanowisko Wiceprezesa 

ds. Finansowych a od stycznia 2010 roku stanowisko Prezesa Zarządu. Od 2005 roku współtworzył SARE sp. 

z o.o. (obecnie SARE SA), pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych. Współzałożyciel Medousa sp. 

z o.o. – właściciela m.in. serwisu fotosik.pl, która w 2007 roku została przejęta przez Digital Avenue S.A. (jedna 

z 5 pierwszych spółek w historii rynku NewConnect). W 2010 roku członek założyciel ZPP (Związku Zawodowego 

Małych i Średnich Firm). 

 

Przebieg kariery zawodowej pana Damiana Rutkowskiego jest następujący: 

1996-10 - 2009-12 - OS3 sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, 

2004-01 - obecnie - SARE sp. z o.o. - Wicerezes Zarządu ds. finansowych, 

2005-08 - 2009-01 - Medousa sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, 

2007-02 - 2009-01 - Hostersi sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu, 

2007-04 - 2010-08 - Ostryga sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu 

2008-09 - obecnie - Red Sky sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej, 

2009-02 - obecnie - Digital Avenue SA - Członek Rady Nadzorczej, 

2009-02 - obecnie - tuPolska sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, 

2010-01 - obecnie - OS3 sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 

2010-09 - obecnie - Ostryga sp. z o.o. - Prezes Zarządu. 
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 pan Krzysztof Dębowski – Członek Zarządu 

Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych. Ukooczył również studia podyplomowe na 

kierunku zarządzania i marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiował na Northeastern 

Illinois University w Chicago. Jeszcze w liceum zainteresował się komunikacją marketingową i już w trakcie 

pierwszego roku studiów rozpoczął staż w agencji public relations Multi-Event Communications (obecnie Multi 

Communications). W latach 2002-2003 pracował w kolejnej agencji PR - Glaubicz-Garwolioska Consultants – 

a początkiem 2004 roku związał się z branżą internetową zostając Brand Managerem w agencji interaktywnej 

OS3 sp. z o.o., gdzie od początku odpowiadał za wprowadzenie na rynek systemu do e-mail marketingu SARE. 

Wraz z utworzeniem w 2005 roku SARE Sp. z o.o. został Dyrektorem Zarządzającym firmy, a następnie w 2008 

roku jej udziałowcem i Członkiem Zarządu. Od początku aktywnie tworzy rynek e-mail marketingu w Polsce 

pełniąc m.in. funkcję Szefa grupy roboczej e-mail marketingu w IAB Polska, publikując analizy i artykuły oraz 

występując podczas branżowych kongresów i konferencji. Jest członkiem Stowarzyszenia Marketingu 

Bezpośredniego oraz wykładowcą na studiach podyplomowych marketingu interaktywnego w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie. 

 

Przebieg kariery zawodowej pana Krzysztofa Dębowskiego jest następujący: 

2002 - 2003 - Glaubicz-Garwolioska Consultants sp. z o.o - Junior Account Manager, 

2004 - 2005 - OS3 sp. z o.o. - Brand Manager SARE, 

2005 - obecnie - SARE SA - Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu. 

 

 

4.20.2 Rada Nadzorcza Emitenta 

 

Tabela 18 Rada Nadzorcza Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Tomasz Kusy Przewodniczący Rady Nadzorczej 09.11.2010 08.11.2013 

Wojciech Mróz Członek Rady Nadzorczej 09.11.2010 08.11.2013 

Anna Janus Członek Rady Nadzorczej 09.11.2010 08.11.2013 

Cezary Kaźmierczak Członek Rady Nadzorczej 09.11.2010 08.11.2013 

Przemysław Marcol Członek Rady Nadzorczej 09.11.2010 08.11.2013 

Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z § 16 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym 

z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji. 

 

Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie również określa liczbę 

członków Rady Nadzorczej na każdą kadencję z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana 

przez założycieli SARE SA (Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SARE sp. z o.o.). 

 

Zgodnie z art. 369 § 4 KSH, w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 

obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 KSH w związku z art. 386 § 2 

KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady 

Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej. 
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Na dzieo sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Statut Emitenta przewiduje następujące 

uprawnienia (§ 16 ust. 3 lit. a-d Statutu): 

a. „Akcjonariusz Tomasz Pruszczyoski jeżeli będzie posiadad nie mniej niż 10% (dziesięd procent) udziału 

w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie 

powoływad i odwoływad 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. 

b. Akcjonariusz Damian Rutkowski jeżeli będzie posiadad nie mniej niż 10% (dziesięd procent) udziału 

w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie 

powoływad i odwoływad 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. 

c. Akcjonariusz Krzysztof Dębowski jeżeli będzie posiadad nie mniej niż 10% (dziesięd procent) udziału 

w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie 

powoływad i odwoływad 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, 

d. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.” 

 

Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji. Rozpoczęła się ona 

z dniem 9 listopada 2010 r. (to jest z dniem rejestracji przekształcenia formy prawnej Spółki w spółkę akcyjną) 

i zakooczy się z dniem 8 listopada 2010 r.  

Ponieważ członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania 

do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę koocową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich 

członków Rady Nadzorczej, działającego w ramach danej kadencji. 

 

Aktualna Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa, a w jej skład obecnie wchodzą następujące osoby: 

– pan Tomasz Kusy – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

– pan Wojciech Mróz – Członek Rady Nadzorczej, 

– pani Anna Janus – Członek Rady Nadzorczej, 

– pan Cezary Kaźmierczak – Członek Rady Nadzorczej, 

– pan Przemysław Marcol – Członek Rady Nadzorczej. 

 

 pan Tomasz Kusy 

Pan Tomasz Kusy posiada wykształcenie wyższe techniczne. Posiada tytuł inżyniera informatyki uzyskany na 

Politechnice Opolskiej w 2002 r. W latach 2003-2006 pełnił funkcję Członka Zarządu OS3 sp. z o.o. Pan Tomasz 

Kusy jest również funkcjonariuszem publicznym, już po raz trzeci pełni funkcję Radnego Miasta Racibórz. Ze 

Spółką związany od sierpnia 2007 r., gdzie pełni funkcję Dyrektora Działu IT. 

 

Przebieg kariery zawodowej pana Tomasza Kusego jest następujący: 

1995 - 2000 - Własna działalnośd gospodarcza w zakresie usług informatycznych, 

1997 - 1998 - Makro Cash & Carry Poland - informatyk, 

1999 - Raciborska Agencja Prasowa sp. z o.o. - redaktor naczelny, 

1999 - 2007 - OS3 sp. z o.o. - kolejno: webdeveloper, kierownik pracowni, kierownik działu informatyki, 

2004 - obecnie - Działalnośd gospodarcza w zakresie informatyki, usług przetwarzania tekstów, 

2007 - obecnie - SARE SA - Dyrektor działu programowania. 

 

 

 pan Wojciech Mróz 

Pan Wojciech Mróz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania 

i Informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doktorant w Katedrze Finansów 

Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Licencjonowany 



   

 

DOKUMENT INFORMACYJNY SARE SA  100 | S t r o n a  
 
 

doradca inwestycyjny nr 219 (licencja wydawana przez Komisję Nadzoru Finansowego), uczestnik programu 

egzaminacyjnego Chartered Financial Analyst (CFA). Członek założyciel CFA Society of Poland. 

 

Przebieg kariery zawodowej pana Wojciecha Mroza jest następujący: 

2004 - 2008 - MCI Management SA - Menedżer Inwestycyjny, 

2008 - 2009 - Privilege Capital Management SA - Dyrektor Inwestycyjny, 

2009 - obecnie - działalnośd consultingowa w obszarze corporate finance oraz M&A we współpracy z Factor 

Consulting sp. z o.o. i Volante sp. z .o.o., 

2009 - obecnie - IBD Management sp. z o.o. - Partner. 

 

 pani Anna Janus 

Pani Anna Janus posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych 

na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania. Od 

początku kariery zawodowej związana z rynkiem kapitałowym oraz projektami inwestycyjnymi. Specjalizuje się 

w finansach przedsiębiorstw, w szczególności Venture Capital/Private Equity oraz upublicznieniu spółek (rynek 

główny GPW oraz NewConnect). Pani Anna Janus zajmuje się analizą przedsięwzięd i kojarzeniem spółek 

z inwestorami, a także wsparciem spółek publicznych w komunikacji z inwestorami. Jest współautorką 

cyklicznych publikacji wydawanych przez portal IPO.pl. Od 2007 roku pełnię funkcję Prezesa Zarządu w spółce 

IPO SA. 

 

Przebieg kariery zawodowej pani Anny Janus jest następujący: 

2006 05 - 2007 06 - Internet Works sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 

2007 06 - obecnie - IPO SA - Prezes Zarządu, 

2009 03 - obecnie - Fundacja Rozwoju Biznesu „Inkubator” - Członek Rady Fundacji. 

 

 pan Cezary Kaźmierczak 

Od 2005 roku Członek Zarządu Centrum im. Adama Smitha. W latach 80. działacz opozycyjny, wydawca 

i redaktor wydawnictw podziemnych. Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Laureat Nagrody 

im. Po Prostu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 1989-1995 w USA, gdzie pracował jako redaktor 

naczelny Dziennika Chicagowskiego oraz manager agencji marketingowej Globar Communications. Od powrotu 

do Polski w 1996 w branży marketingowej (m.in. dyrektor sprzedaży RMF FM, właściciel agencji MMT 

Management sp. z o.o. i firmy szkoleniowej Midwest ITSE). Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. 

 

Przebieg kariery zawodowej pana Cezarego Kaźmierczaka jest następujący: 

1983 - 1989 - Wydawca podziemnych książek i pism, 

1989 - 1990 - Dziennik Chicagowski, Redaktor Naczelny, 

1990 - 1991 - Kurier, Redaktor Naczelny 

1991 - 1993 - Global Communications, Traffic Manager, 

1993 - 1995 - Metrum Promotions, Partner, 

1995 - 1996 - RMF FM – Dyrektor Sprzedaży, 

1996 - 2003 - Midwest Business Training, Prezes Zarządu, 

2000 - obecnie - ITS Education sp. z o.o., Prezes Zarządu, 

2000 - obecnie - MMT Management sp. z o.o., Prezes Zarządu, 

2007 - obecnie - MMT Management sp. z o.o. sp. k., komandytariusz, 

2009 - obecnie - OS3 sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, 

2010 - obecnie - Maison Institute, Wiceprezes Zarządu. 
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 pan Przemysław Marcol 

Pan Przemysław Marcol posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Wydziału Prawa 

i Administracji na Uniwersytet Śląski w Katowicach. Aktualnie odbywa aplikację komorniczą. Ze Spółką związany 

od sierpnia 2008 r. 

 

Przebieg kariery zawodowej pana Przemysława Marcola jest następujący: 

2008 08 - obecnie - SARE SA, konsultant prawny, 

2008 08 - obecnie – Hostersi sp. z o.o., konsultant prawny, 

2009 06 - obecnie – tuPolska sp. z o.o., konsultant prawny, 

2010 05 - obecnie - kancelarie komorników sądowych w Rybniku, aplikant komorniczy. 
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4.21 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

 

4.21.1 Struktura własnościowa przed emisją akcji serii B 

 

Tabela 19 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz 

głosach na walnym zgromadzeniu przed ofertą prywatną akcji serii B oraz przed ofertą sprzedaży części akcji 

serii A Emitenta 

Akcjonariusz 
Seria 

akcji 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Tomasz Pruszczyoski A 760.000 760.000 38,00% 38,00% 

Damian Rutkowski A 760.000 760.000 38,00% 38,00% 

Krzysztof Dębowski* A 380.000 380.000 19,00% 19,00% 

Tomasz Kusy A 100.000 100.000 5,00% 5,00% 

Suma  2.000.000 2.000.000 100,00 % 100,00 % 

Źródło: Emitent 

* W dniu 21 stycznia 2011r. pan Krzysztof Dębowski przeniósł wszystkie posiadane przez niego akcje Spółki na podmiot z nim 

powiązany Amalfrida Holdings Limited z siedzibą na Cyprze 

 

Wykres 18 Struktura własnościowa Emitenta przed ofertą prywatną akcji serii B oraz przed ofertą sprzedaży 

części akcji serii A Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu) 

 
Źródło: Emitent 

* W dniu 21 stycznia 2011r. pan Krzysztof Dębowski przeniósł wszystkie posiadane przez niego akcje Spółki na podmiot z nim 

powiązany Amalfrida Holdings Limited z siedzibą na Cyprze 

 

  

38,00%
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Krzysztof Dębowski*

Tomasz Kusy
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4.21.2 Struktura własnościowa po emisji akcji serii B 

 

Tabela 20 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz 

głosach na walnym zgromadzeniu po uwzględnieniu oferty prywatnej akcji serii B oraz oferty sprzedaży części 

akcji serii A Emitenta 

Akcjonariusz 
Seria 

akcji 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Tomasz Pruszczyoski A 669.000 669.000 30,20% 30,20% 

Damian Rutkowski A 669.000 669.000 30,20% 30,20% 

Amalfrida Holdings Limited A 334.500 334.500 15,10% 15,10% 

Tomasz Kusy A 100.000 100.000 4,51% 4,51% 

Pozostali* A, B 443.000 443.000 19,99% 19,99% 

Suma  2.215.500 2.215.500 100,00 % 100,00 % 

Źródło: Emitent 

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu 

ASO 

 

Wykres 19 Struktura własnościowa po uwzględnieniu oferty prywatnej akcji serii B oraz oferty sprzedaży 

części akcji serii A Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu)  

 
Źródło: Emitent 

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu 

ASO 
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4.21.3 Umowy czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up 

 

Pan Tomasz Pruszczyoski, Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki, złożył w dniu 11 lutego 2011 r. zobowiązania 

w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności wszystkich posiadanych przez niego akcji.  

Przedmiotowe zobowiązania wiązad będą pana Tomasza Pruszczyoskiego w następujący sposób: 

 635.550 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda – w okresie 12 

miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 

NewConnect) nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak 

również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych 

przedmiotowym zobowiązaniem akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę 

na taką czynnośd wyrazi Zarząd Doradcy Transakcyjnego, 

 33.450 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda – w okresie 12 

miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 

NewConnect) nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak 

również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych 

przedmiotowym zobowiązaniem akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę 

na taką czynnośd wyrazi Zarząd Doradcy Transakcyjnego. Nie stanowid będzie złamania zapisów 

niniejszego zobowiązania jakiekolwiek obciążenie, zastawienie, zbycie lub przeniesie w inny sposób 

własności akcji, jak również zobowiązanie się do dokonania takich czynności na rzecz jakiejkolwiek 

osoby po cenie za jedną akcję powyżej równowartości 150% ceny emisyjnej akcji serii B w ofercie 

prywatnej (która poprzedziła debiut na NewConnect) przeprowadzonej przez Spółkę w celu 

pozyskania finansowania i inwestorów oraz zadowalającego rozproszenia struktury akcjonariatu. 

 

Pan Damian Rutkowski, Wiceprezes Zarządu i akcjonariusz Spółki, złożył w dniu 14 lutego 2011 r. zobowiązania 

w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności wszystkich posiadanych przez niego akcji.  

Przedmiotowe zobowiązania wiązad będą pana Damiana Rutkowskiego w następujący sposób: 

 635.550 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda – w okresie 12 

miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 

NewConnect) nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak 

również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych 

przedmiotowym zobowiązaniem akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę 

na taką czynnośd wyrazi Zarząd Doradcy Transakcyjnego, 

 33.450 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda – w okresie 12 

miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 

NewConnect) nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak 

również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych 

przedmiotowym zobowiązaniem akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę 

na taką czynnośd wyrazi Zarząd Doradcy Transakcyjnego. Nie stanowid będzie złamania zapisów 

niniejszego zobowiązania jakiekolwiek obciążenie, zastawienie, zbycie lub przeniesie w inny sposób 

własności akcji, jak również zobowiązanie się do dokonania takich czynności na rzecz jakiejkolwiek 

osoby po cenie za jedną akcję powyżej równowartości 150% ceny emisyjnej akcji serii B w ofercie 

prywatnej (która poprzedziła debiut na NewConnect) przeprowadzonej przez Spółkę w celu 

pozyskania finansowania i inwestorów oraz zadowalającego rozproszenia struktury akcjonariatu. 
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Amalfrida Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, podmiot powiązany z Panem Krzysztofem Dębowskim, 

Członkiem Zarządu Spółki, złożyła w dniu 31 stycznia 2011 r. zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia 

zbywalności wszystkich posiadanych przez ten podmiot akcji.  

Przedmiotowe zobowiązania wiązad będą Amalfrida Holdings Limited z siedzibą na Cyprze w następujący 

sposób: 

 317.775 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda – w okresie 12 

miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 

NewConnect) nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak 

również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych 

przedmiotowym zobowiązaniem akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę 

na taką czynnośd wyrazi Zarząd Doradcy Transakcyjnego, 

 16.725 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda – w okresie 12 

miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 

NewConnect) nie obciąży, nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak 

również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych 

przedmiotowym zobowiązaniem akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę 

na taką czynnośd wyrazi Zarząd Doradcy Transakcyjnego. Nie stanowid będzie złamania zapisów 

niniejszego zobowiązania jakiekolwiek obciążenie, zastawienie, zbycie lub przeniesie w inny sposób 

własności akcji, jak również zobowiązanie się do dokonania takich czynności na rzecz jakiejkolwiek 

osoby po cenie za jedną akcję powyżej równowartości 150% ceny emisyjnej akcji serii B w ofercie 

prywatnej (która poprzedziła debiut na NewConnect) przeprowadzonej przez Spółkę w celu 

pozyskania finansowania i inwestorów oraz zadowalającego rozproszenia struktury akcjonariatu. 

 

Pan Tomasz Kusy, Dyrektor Działu IT i akcjonariusz Spółki, na mocy zawartej w dniu 12 lipca 2010 r. umowy 

kupna-sprzedaży 100 udziałów SARE sp. z o.o., zobowiązał się, iż w żaden sposób i na podstawie żadnego 

tytułu prawnego nie zbędzie udziałów nabytych na podstawie wspomnianej umowy w okresie do 31 grudnia 

2012 roku. W związku z przekształceniem SARE sp. z o.o. w SARE SA oraz zapisami ww. umowy, niniejsze 

zobowiązanie dotyczy również akcji Emitenta, które Pan Tomasz Kusy otrzymał w wyniku przekształcenia 

formy prawnej przedsiębiorstwa Emitenta w spółkę akcyjną. 
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5 Sprawozdania finansowe 

 

5.1 Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych o badanych 
sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, zbadanie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 
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5.2 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2009 r. 
do 31.12.2009 r. 
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5.3 Sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, wraz z danymi porównawczymi, 
sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi 
w skali międzynarodowej oraz zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
zawodowymi 

 

5.3.1 Sprawozdanie finansowe sporządzone na potrzeby Dokumentu Informacyjnego 

 

Poniżej przedstawione zbadane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem finansowym za okres od 

1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku sporządzonym dla celów przygotowania dokumentu 

informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu 

w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Statutowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku nie 

podlegało obowiązkowi badania i zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Wspólników SARE sp. z o.o. 

w dniu 1 kwietnia 2010 roku oraz ogłoszone w Sądzie Rejonowym w dniu 31 maja 2010 roku. 

 

Z uwagi na fakt braku możliwości dokonania zmian w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółka 

sporządziła niniejsze sprawozdanie finansowe za okres roku obrotowego 2009 dla celów przygotowania 

Dokumentu Informacyjnego. W nocie nr 65 informacji dodatkowej Zarząd Spółki zaprezentował różnice 

pomiędzy badanym sprawozdaniem finansowym, a zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym, które 

wpływają na wartośd wyniku finansowego oraz kapitału własnego Spółki za ten okres, tj. 2009 roku. 

 

Zarząd Emitenta podkreśla, iż różnice pomiędzy badanym sprawozdaniem finansowym, a zatwierdzonym 

sprawozdaniem finansowym, o których mowa powyżej zostały rozliczone w trakcie roku obrotowego 2010. 
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BILANS - AKTYWA 
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Wyszczególnienie 31.12.2009 31.12.2008 

A. AKTYWA TRWAŁE 22 890,00 18 224,34 
I. Wartości niematerialne i prawne - - 
1. Koszty zakooczonych prac rozwojowych - - 
2. Wartośd firmy - - 
3. Inne wartości niematerialne i prawne - - 
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - 
II. Rzeczowe aktywa trwałe 9 555,00 18 224,34 
1. Środki trwałe 9 555,00 18 224,34 
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - - 
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - 
c) urządzenia techniczne i maszyny 9 555,00 13 965,00 
d) środki transportu - 4 259,34 
e) inne środki trwałe - - 
2. Środki trwałe w budowie - - 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - - 
III. Należności długoterminowe 8 176,00 - 
1. Od jednostek powiązanych - - 
2. Od pozostałych jednostek 8 176,00 - 
IV. Inwestycje długoterminowe - - 
1. Nieruchomości - - 
2. Wartości niematerialne i prawne - - 
3. Długoterminowe aktywa finansowe - - 
a) w jednostkach powiązanych - - 
- udziały lub akcje - - 
- inne papiery wartościowe - - 
- udzielone pożyczki - - 
- inne długoterminowe aktywa finansowe - - 
b) w pozostałych jednostkach - - 
- udziały lub akcje - - 
- inne papiery wartościowe - - 
- udzielone pożyczki - - 
- inne długoterminowe aktywa finansowe - - 
4. Inne inwestycje długoterminowe - - 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 159,00 - 
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 159,00 - 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - 
B. AKTYWA OBROTOWE 899 256,85 634 410,52 
I. Zapasy - - 
1. Materiały - - 
2. Półprodukty i produkty w toku - - 
3. Produkty gotowe - - 
4. Towary - - 
5. Zaliczki na dostawy - - 
II. Należności krótkoterminowe 532 189,98 331 574,07 
1. Należności od jednostek powiązanych - - 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - - 
- do 12 miesięcy - - 
- powyżej 12 miesięcy - - 
b) inne - - 
2. Należności od pozostałych jednostek 532 189,98 331 574,07 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 504 141,90 309 773,77 
- do 12 miesięcy 504 141,90 309 773,77 
- powyżej 12 miesięcy - - 
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeo społecznych 28 048,08 16 637,15 
c) inne - - 
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d) dochodzone na drodze sądowej - 5 163,15 
III. Inwestycje krótkoterminowe 349 482,28 284 980,44 
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 349 482,28 284 980,44 
a) w jednostkach powiązanych - - 
- udziały lub akcje - - 
- inne papiery wartościowe - - 
- udzielone pożyczki - - 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 
b) w pozostałych jednostkach 155 621,92 100 000,00 
- udziały lub akcje - - 
- inne papiery wartościowe - - 
- udzielone pożyczki 155 621,92 100 000,00 
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 193 860,36 184 980,44 
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 193 860,36 184 980,44 
- inne środki pieniężne - - 
- inne aktywa pieniężne - - 
2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 584,59 17 856,01 

AKTYWA OGÓŁEM 922 146,85 652 634,86 
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BILANS - PASYWA 
  

Wyszczególnienie 31.12.2009 31.12.2008 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 645 917,69 517 157,93 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50 000,00 50 000,00 
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - 
III. Udziały (akcje) własne - - 
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy - - 
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - - 
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - 
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 351 012,93 346 565,99 
VIII. Zysk (strata) netto 244 904,76 120 591,94 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - - 
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 276 229,16 135 476,93 
I. Rezerwy na zobowiązania 11 568,00 - 
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 068,00 - 
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - 
- długoterminowa - - 
- krótkoterminowa - - 
3. Pozostałe rezerwy 10 500,00 - 
- długoterminowe - - 
- krótkoterminowe 10 500,00 - 
II. Zobowiązania długoterminowe - - 
1. Wobec jednostek powiązanych - - 
2. Wobec pozostałych jednostek - - 
a) kredyty i pożyczki - - 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 
c) inne zobowiązania finansowe - - 
d) inne - - 
III. Zobowiązania krótkoterminowe 251 981,16 135 476,93 
1. Wobec jednostek powiązanych - - 
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - 
- do 12 miesięcy - - 
- powyżej 12 miesięcy - - 
b) inne - - 
2. Wobec pozostałych jednostek 251 981,16 135 476,93 
a) kredyty i pożyczki - - 
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 
c) inne zobowiązania finansowe - - 
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 158 366,63 32 509,69 
- do 12 miesięcy 158 366,63 32 509,69 
- powyżej 12 miesięcy - - 
e) zaliczki otrzymane na dostawy - - 
f) zobowiązania wekslowe - - 
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeo i innych świadczeo 93 614,53 102 967,24 
h) z tytułu wynagrodzeo - - 
i) inne - - 
3. Fundusze specjalne - - 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 12 680,00 - 
1. Ujemna wartośd firmy - - 
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12 680,00 - 
- długoterminowe - - 
- krótkoterminowe 12 680,00 - 

PASYWA OGÓŁEM 922 146,85 652 634,86 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – WARIANT PORÓWNAWCZY 

Wyszczególnienie 
01.01.2009 - 
31.12.2009 

01.01.2008 - 
31.12.2008 

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: 3 087 666,28 2 017 999,49 
- od jednostek powiązanych - - 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 087 666,28 2 017 999,49 
II. Zmiana stanu produktów - - 
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - - 
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - 
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2 747 895,52 1 875 923,64 
I. Amortyzacja 20 879,06 27 965,45 
II. Zużycie materiałów i energii 45 984,66 33 867,41 
III. Usługi obce 1 061 613,84 414 039,28 
IV. Podatki i opłaty, w tym: 9 634,59 7 545,17 
- podatek akcyzowy - - 
V. Wynagrodzenia 612 630,65 801 100,33 
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 111 181,40 104 968,12 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 885 971,32 486 437,88 
VIII. Wartośd sprzedanych towarów i materiałów - - 
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) 339 770,76 142 075,85 
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 16 395,07 13 505,86 
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10 050,00 368,85 
II. Dotacje - - 
III. Inne przychody operacyjne 6 345,07 13 137,01 
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 48 817,01 101,14 
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 48 312,99 - 
III. Inne koszty operacyjne 504,02 101,14 
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 307 348,82 155 480,57 
G. PRZYCHODY FINANSOWE 13 302,63 1 318,66 
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - 
- od jednostek powiązanych - - 
II. Odsetki, w tym: 13 286,24 1 210,88 
- od jednostek powiązanych - - 
III. Zysk ze zbycia inwestycji - - 
IV. Aktualizacja wartości inwestycji - - 
V. Inne 16,39 107,78 
H. KOSZTY FINANSOWE 1 617,69 2 478,29 
I. Odsetki, w tym: 1 345,90 2 388,13 
- dla jednostek powiązanych - - 
II. Strata ze zbycia inwestycji - - 
III. Aktualizacja wartości inwestycji - - 
IV. Inne 271,79 90,16 
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) 319 033,76 154 320,94 
J. WYNIK ZDARZEO NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) - - 
I. Zyski nadzwyczajne - - 
II. Straty nadzwyczajne - - 
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) 319 033,76 154 320,94 
L. PODATEK DOCHODOWY 74 129,00 33 729,00 
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU 

 
- 

N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) 244 904,76 120 591,94 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) 
 

Wyszczególnienie 
01.01.2009 - 
31.12.2009 

01.01.2008 - 
31.12.2008 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
  

I. Zysk (strata) netto 244 904,76 120 591,94 
II. Korekty razem -63 865,12 -99 554,43 
1. Amortyzacja 20 879,06 27 965,45 
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - - 
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5 621,92 - 
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -10 050,00 - 
5. Zmiana stanu rezerw 11 568,00 - 
6. Zmiana stanu zapasów - - 
7. Zmiana stanu należności -208 791,91 -114 322,54 
8. Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

116 504,23 2 558,61 

9. Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych 7 792,42 -15 755,95 
10. Inne korekty 3 855,00 - 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 181 039,64 21 037,51 
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

  
I. Wpływy 110 050,00 - 
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

10 050,00 - 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - 
3. Z aktywów finansowych, w tym: 100 000,00 - 
a) w jednostkach powiązanych - - 
b) w pozostałych jednostkach 100 000,00 - 
- zbycie aktywów finansowych - - 
- dywidendy i udziały w zyskach - - 
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 100 000,00 - 
- odsetki - - 
- inne wpływy z aktywów finansowych - - 
4. Inne wpływy inwestycyjne - - 
II. Wydatki 162 209,72 29 152,45 
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

12 209,72 29 152,45 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - 
3. Na aktywa finansowe, w tym: 150 000,00 - 
a) w jednostkach powiązanych - - 
b) w pozostałych jednostkach 150 000,00 - 
- nabycie aktywów finansowych - - 
- udzielone pożyczki długoterminowe 150 000,00 - 
4. Inne wydatki inwestycyjne - - 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -52 159,72 -29 152,45 
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

  
I. Wpływy - - 
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

- - 

2. Kredyty i pożyczki - - 
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - 
4. Inne wpływy finansowe - - 
II. Wydatki 120 000,00 101 935,10 
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - - 
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 120 000,00 77 161,00 
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - 1 181,70 
4. Spłaty kredytów i pożyczek - 23 592,40 
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - 
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6. Z tytułu innych zobowiązao finansowych - - 
7. Płatności zobowiązao z tytułu umów leasingu finansowego - - 
8. Odsetki - - 
9. Inne wydatki finansowe - - 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) - 120 000,00 - 101 935,10 
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) 8 879,92 - 110 050,04 
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM 8 879,92 184 980,44 
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - 
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 184 980,44 295 030,48 
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 193 860,36 184 980,44 
- o ograniczonej możliwości dysponowania - - 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

Wyszczególnienie 
01.01.2009 - 
31.12.2009 

01.01.2008 - 
31.12.2008 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 517 157,93 474 908,69 
- korekty błędów podstawowych - - 
- korekty błędów podstawowych - - 
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 517 157,93 474 908,69 
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50 000,00 50 000,00 
1.1. Zmiany kapitału podstawowego - - 
a) zwiększenie (z tytułu) - - 
- wydanie udziałów (emisji akcji) - - 
- - - 
- - - 
- - - 
b) zmniejszenie (z tytułu) - - 
- umorzenia udziałów (akcji) - - 
- - - 
- - - 
- - - 
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50 000,00 50 000,00 
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu - - 
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy - - 
a) zwiększenie (z tytułu) - - 
- - - 
- - - 
- - - 
b) zmniejszenie (z tytułu) - - 
- - - 
- - - 
- - - 
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - - 
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu - - 
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych - - 
a) zwiększenie - - 
b) zmniejszenie - - 
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu - - 
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu - - 
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - - 
a) zwiększenie (z tytułu) - - 
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej - - 
- z podziału zysku (ustawowo) - - 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartośd) - - 
- w związku ze sprzedażą środków trwałych uprzednio aktualizowanych - - 
- - - 
b) zmniejszenie (z tytułu) - - 
- pokrycia straty - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu - - 
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - - 
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - - 
a) zwiększenie (z tytułu) - - 
- 

  
- - - 
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- - - 
b) zmniejszenie (z tytułu) - - 
- zbycia środków trwałych - - 
- - - 
- - - 
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - 
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu - - 
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - - 
a) zwiększenie (z tytułu) - - 
- - - 
- - - 
- - - 
b) zmniejszenie (z tytułu) - - 
- - - 
- - - 
- - - 
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu - - 
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 346 565,99 132 992,28 
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 346 565,99 132 992,28 

- korekty błędów podstawowych 3 855,00 - 1 181,70 

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - 
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 350 420,99 131 810,58 
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych 591,94 214 755,41 
a) zwiększenie (z tytułu) 591,94 214 755,41 
- podziału zysku z lat ubiegłych 591,94 214 755,41 
- - - 
b) zmniejszenie (z tytułu) - - 
- podział zysku z lat ubiegłych - - 
- - - 
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 351 012,93 346 565,99 
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - - 
- korekty błędów podstawowych - - 
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - 
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - 
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych - - 
a) zwiększenie (z tytułu) - - 
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - 
- - - 
b) zmniejszenie (z tytułu) - - 
- - - 
- - - 
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - 
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 351 012,93 346 565,99 
8. Wynik netto 244 904,76 120 591,94 
a) zysk netto 244 904,76 120 591,94 
b) strata netto - - 
c) odpisy z zysku - - 
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 645 917,69 517 157,93 
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 

545 917,69 397 157,93 
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Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego za okres 

01.01.2009 – 31.12.2009 

 

Nota nr 1 

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych 

Lp. Wyszczególnienie 

Koszty 
zakooczonych 

prac 
rozwojowych 

Wartośd 
firmy 

Inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

Zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

1. Wartośd brutto na początek okresu 
  

100 250,00 
 

100 250,00 

 
Zwiększenia, w tym: 

  
4 042,68 

 
4 042,68 

 
–  nabycie 

  
4 042,68 

 
4 042,68 

 
–  przemieszczenie wewnętrzne 

     

 
–  inne 

     

 
Zmniejszenia, w tym: 

     

 
–  likwidacja 

     

 
–  aktualizacja wartości 

     

 
–  sprzedaż 

     

 
–  przemieszczenie wewnętrzne 

     

 
–  inne 

     2. Wartośd brutto na koniec okresu 
  

104 292,68 
 

104 292,68 

3. Umorzenie na początek okresu 
  

100 250,00 
 

100 250,00 

 
Zwiększenia 

  
4 042,68 

 
4 042,68 

 
Zmniejszenia, w tym: 

     

 
–  likwidacja 

     

 
–  sprzedaż 

     

 
–  przemieszczenie wewnętrzne 

     

 
–  inne 

     4. Umorzenie na koniec okresu 
  

104 292,68 
 

104 292,68 

5. Wartośd netto na początek okresu 
     6. Wartośd netto na koniec okresu 
     7. Stopieo zużycia od wartości początkowej (%) 
      

Nota nr 2 

Zakres zmian wartości środków trwałych 

Lp. Wyszczególnienie 
Grunty 
własne 

Budynki i 
budowle 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Razem 

1. Wartośd brutto na początek okresu 
  

51 108,96 31 945,00 12 897,00 95 950,96 

 
Zwiększenia, w tym: 

  
4 722,04 

 
3 445,00 8 167,04 

 
–  nabycie 

  
4 722,04 

 
3 445,00 8 167,04 

 
–  przemieszczenie wewnętrzne 

  
  

 
  

 

 
–  inne 

  
    

  

 
Zmniejszenia, w tym: 

  
3 676,23 31 945,00 

 
35 621,23 

 
–  likwidacja 

  
3 676,23   

 
3 676,23 

 
–  aktualizacja wartości 

  
    

  

 
–  sprzedaż 

  
  31 945,00 

 
31 945,00 

 
–  przemieszczenie wewnętrzne 

  
      

 

 
–  inne 
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2. Wartośd brutto na koniec okresu 
  

52 154,77 
 

16 342,00 68 496,77 

3. Umorzenie na początek okresu 
  

37 143,96 27 685,66 12 897,00 77 726,62 

 
Zwiększenia 

  
9 132,04 4 259,34 3 445,00 16 836,38 

 
Zmniejszenia, w tym: 

  
3 676,23 31 945,00 

 
35 621,23 

 
–  likwidacja 

  
3 676,23   

 
3 676,23 

 
–  sprzedaż 

  
  31 945,00   31 945,00 

 
–  przemieszczenie wewnętrzne 

  
      

 

 
–  inne 

  
      

 4. Umorzenie na koniec okresu 
  

42 599,77 
 

16 342,00 58 941,77 

5. Wartośd netto na początek okresu 
  

13 965,00 4 259,34 
 

18 224,34 

6. Wartośd netto na koniec okresu 
  

9 555,00 
  

9 555,00 

7. Stopieo zużycia od wartości początkowej (%) 
       

Nota nr 3 - nie dotyczy Spółki 

 Wartośd gruntów użytkowanych wieczyście 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd na 

koniec okresu 
Wartośd na 

początek okresu 
    1 

       2 
       3 
       

 
Razem 

       

Nota nr 4 – nie dotyczy Spółki 
Wartośd nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów 
najmu, dzierżawy i innych umów 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd na koniec 

okresu 
Wartośd na początek 

okresu 
    1 Środki trwałe używane na podstawie umów najmu     
    2 Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy     
    3 Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu* 69 672,13 69 672,13 
    4 Środki trwałe używane na podstawie pozostałych umów     
    

 
Razem 69 672,13 69 672,13 

    

 
* - wartośd wykazana na podstawie umowy leasingu w kwocie netto 

      

Nota nr 5 – nie dotyczy Spółki 
      Wysokośd i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartośd środków trwałych 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd brutto na 

koniec okresu 

Odpisy 
aktualizujące na 

koniec okresu 

Odpisy 
aktualizujące na 

koniec okresu 
   1 (wyszczególnienie)       
   2 

 
      

   

 
Razem 

       

Nota nr 6 – nie dotyczy Spółki 

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd w roku 

bieżących 
Wartośd w roku 

poprzednim 
 

 
  1 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie     

    2 Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby     
    

 
Razem 
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Nota nr 7 
      Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd w roku 

bieżących 
Plany na rok 

następny 
 

 
  1 Nakłady na ochronę środowiska     

    2 Nakłady na pozostałe niefinansowe aktywa trwałe 12 209,72 30 000,00 
    

 
Razem 12 209,72 30 000,00 

     

Nota nr 8 – nie dotyczy Spółki 

Zakres zmian inwestycji długoterminowych 

Lp. Wyszczególnienie Nieruchomości 
Wartości 

niematerialne 

Długoterminowe 
aktywa 

finansowe JP 

Długoterminowe 
aktywa 

finansowe JnP 

Inne inwestycje 
długoterminowe 

Razem 

1. Wartośd na początek okresu 
      

a) Zwiększenia, w tym: 
      

 
–  nabycie (koszty nabycia) 

      

 
–  aport 

      

 
–  aktualizacja wartości 

      

 
–  inne-udzielenie pożyczek 

      
b) Zmniejszenia, w tym: 

      

 
–  sprzedaż 

      

 
–  aport 

      

 
–  aktualizacja wartości 

      

 
–  inne 

      

 
Przemieszczenia 

      
2. Wartośd na koniec okresu 

      
 

Nota nr 9 – nie dotyczy Spółki 

Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych 

Lp. Wyszczególnienie Udziały Akcje 
Inne papiery 
wartościowe 

Udzielone 
pożyczki 

Inne długoterminowe 
aktywa finansowe 

Razem 

1. Wartośd na początek okresu 
      

a) Zwiększenia, w tym: 
      

 
–  nabycie (koszty nabycia) 

      

 
–  aport 

      

 
–  aktualizacja wartości 

      

 
–  inne-udzielenie pożyczek 

      
b) Zmniejszenia, w tym: 

      

 
–  sprzedaż 

      

 
–  aport 

      

 
–  aktualizacja wartości 

      

 
–  inne 

      

 
Przemieszczenia 

      
2. Wartośd na koniec okresu 
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Nota nr 10 – nie dotyczy Spółki 

Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek 

Lp. Wyszczególnienie Udziały Akcje 
Inne papiery 
wartościowe 

Udzielone 
pożyczki 

Inne długoterminowe 
aktywa finansowe 

Razem 

1. Wartośd na początek okresu 
      

a) Zwiększenia, w tym: 
      

 
–  nabycie 

      

 
–  aport 

      

 
–  aktualizacja wartości 

      

 
–  inne-udzielenie pożyczek 

      
b) Zmniejszenia, w tym: 

      

 
–  sprzedaż 

      

 
–  aport 

      

 
–  aktualizacja wartości 

      

 
–  inne 

      

 
Przemieszczenia  

      
2. Wartośd na koniec okresu 

      
 

Nota nr 11 – nie dotyczy Spółki 

Odpisy aktualizujące wartośd zapasów 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd księgowa 

brutto na koniec okresu 
Odpisy aktualizujące 

na koniec okresu 
Wartośd netto na 

koniec okresu 

  1. Materiały 
     2. Półprodukty i produkty w toku 

     3. Produkty gotowe 
     4. Towary 
     5. Zaliczki na dostawy 
     

 
Razem 

      

Nota nr 12 

  Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych 
  

Lp. Wyszczególnienie 
Krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

JP 

Krótkoterminowe 
aktywa finansowe JnP 

Inne inwestycje 
krótkoterminowe 

Razem 

  1. Wartośd na początek okresu 
 

100 000,00 
 

100 000,00 
  a) Zwiększenia, w tym: 

 
155 621,92 

 
155 621,92 

  

 
–  nabycie 

      

 
–  aport 

      

 
–  aktualizacja wartości 

      

 
–  inne-udzielenie pożyczek 

 
155 621,92 

 
155 621,92 

  b) Zmniejszenia, w tym: 
 

100 000,00 
 

100 000,00 
  

 
–  sprzedaż 

      

 
–  aport 

      

 
–  aktualizacja wartości 

      

 
–  inne-spłata pożyczki 

 
100 000,00 

 
100 000,00 

  2. Przemieszczenia 
      3. Wartośd na koniec okresu 

 
155 621,92 

 
155 621,92 
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Nota nr 13 – nie dotyczy Spółki 
    Zakres zmian aktywów finansowych od jednostek powiązanych 

Lp. Wyszczególnienie Udziały Akcje 
Inne papiery 
wartościowe 

Udzielone 
pożyczki 

Inne krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

Razem 

1. Wartośd na początek okresu 
      a) Zwiększenia, w tym: 

      

 
–  nabycie 

      

 
–  aport 

      

 
–  aktualizacja wartości 

      

 
–  inne-udzielenie pożyczek 

      b) Zmniejszenia, w tym: 
      

 
–  sprzedaż 

      

 
–  aport 

      

 
–  aktualizacja wartości 

      

 
–  inne-spłata pożyczki 

      2. Przemieszczenia 
      3. Wartośd na koniec okresu 

       

Nota nr 14 
     Zakres zmian aktywów finansowych od pozostałych jednostek 

Lp. Wyszczególnienie Udziały Akcje 
Inne papiery 
wartościowe 

Udzielone 
pożyczki 

Inne 
krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

Razem 

1. Wartośd na początek okresu 
   

100 000,00 
 

100 000,00 

a) Zwiększenia, w tym: 
   

155 621,92 
 

155 621,92 

 
–  nabycie 

      

 
–  aport 

      

 
–  aktualizacja wartości 

      

 
–  inne-udzielenie pożyczek 

   
155 621,92 

 
155 621,92 

b) Zmniejszenia, w tym: 
   

100 000,00 
 

100 000,00 

 
–  sprzedaż 

      

 
–  aport 

      

 
–  aktualizacja wartości 

      

 
–  inne-spłata pożyczki 

   
100 000,00 

 
100 000,00 

2. Przemieszczenia 
      3. Wartośd na koniec okresu 

   
155 621,92 

 
155 621,92 

 

Nota nr 15 
      Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd na 

koniec okresu 
Wartośd na 

początek okresu 
  

  

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 193 860,36 184 980,44 
    2. Inne środki pieniężne 

      3. Inne aktywa pieniężne 
      

 
Razem 193 860,36 184 980,44 
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Nota nr 16 

Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd na 

początek okresu 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Wartośd na 
koniec okresu 

1. 
Odpisy aktualizujące należności od jednostek 
powiązanych 

    - (wyszczególnienie) 
    - 

     
2. 

Odpisy aktualizujące należności od pozostałych 
jednostek 

 
42 918,04 

 
42 918,04 

- należności z tytułu dostaw i usług 
 

42 918,04 
 

42 918,04 

- 
     3. Razem 

 
42 918,04 

 
42 918,04 

 

Nota nr 17 – nie dotyczy Spółki 

Odpisy aktualizujące należności długoterminowe 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd na 

początek okresu 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Wartośd na 
koniec okresu 

1. 
Odpisy aktualizujące należności od jednostek 
powiązanych 

    - (wyszczególnienie) 
    - 

     
2. 

Odpisy aktualizujące należności od 
pozostałych jednostek 

    - (wyszczególnienie) 
    - 

     3. Razem 
     

Nota nr 18 – nie dotyczy Spółki 

Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd na 

początek okresu 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Wartośd na 
koniec okresu 

1. 
Odpisy aktualizujące należności od jednostek 
powiązanych 

    - (wyszczególnienie) 
    - 

     
2. 

Odpisy aktualizujące należności od 
pozostałych jednostek 

    - (wyszczególnienie) 
    - 

     3. Razem 
     

Nota nr 19 

Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd na 

początek okresu 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Wartośd na 
koniec okresu 

1. należności sporne dochodzone sądowo 
 

5 394,95 
 

5 394,95 

2. 
     3. 
     

 
Razem 

 
5 394,95 

 
5 394,95 
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Nota nr 20 

Struktura należności krótkoterminowych  

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd 

na koniec 
roku 

Należności 
bieżące 

Należności 
przeterminowane 

do 6 miesięcy 

Należności 
przeterminowane 
od 6-12 miesięcy 

Należności 
przeterminowane 

powyżej 12 
miesięcy 

1. Od jednostek powiązanych 
     a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 
     - do 12 miesięcy 
     - powyżej 12 miesięcy 
     b) inne 
     2. Od pozostałych jednostek 532 189,98 377 816,08 90 471,00 27 932,36 35 970,54 

a) z tytułu dostaw i usług 504 141,90 349 768,00 90 471,00 27 932,36 35 970,54 

- do 12 miesięcy 504 141,90 349 768,00 90 471,00 27 932,36 35 970,54 

- powyżej 12 miesięcy 
     

b) 
 z tytułu podatków, ceł, ubezp. 
społ. 28 048,08 28 048,08 

   c) inne 
     d) dochodzone na drodze sądowej 

     

 
Razem 532 189,98 377 816,08 90 471,00 27 932,36 35 970,54 

 

Nota nr 21 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd na 

początek 
okresu 

Zwiększenia  Zmniejszenia 
Wartośd na 

koniec 
okresu 

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

5 159,00 
 

5 159,00 

2 Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
    - 

     - 
     

 
Razem 

 
5 159,00 

 
5 159,00 

 

Nota nr 22 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd na 

początek okresu 
Zwiększenia  Zmniejszenia 

Wartośd na 
koniec okresu 

1 Domena 116,06 
 

99,48 16,58 

2 Domena Sare 137,50 150,00 137,50 150,00 

3 Leasing - samochód  16 934,20 
 

5 805,96 11 128,24 

4 Składka członkowska - ZPBI 
 

6 000,00 3 666,65 2 333,35 

5 Ubezpieczenie BMW 
 

3 675,00 306,25 3 368,75 

6 Polisa OC działalnośd 
 

268,00 22,33 245,67 

7 Polisa sprzęt elektroniczny 
 

456,00 114,00 342,00 

8 Polisa Toyota 558,00 
 

558,00 
 9 Prenumerata BRIEF 110,25 

 
110,25 

 

 
Razem 17 856,01 10 549,00 10 820,42 17 584,59 
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Nota nr 23 

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa) 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd na 

początek okresu 
Zwiększenia  Zmniejszenia 

Wartośd na 
koniec okresu 

1 Ujemna wartośd firmy 
    2 Inne rozliczenia międzyokresowe 

 
12 680,00 

 
12 680,00 

a) długoterminowe 
    - (wyszczególnienie) 

    - 
     b) krótkoterminowe 

 
12 680,00 

 
12 680,00 

- przychody przyszłych okresów 
 

4 680,00 
 

4 680,00 

- rezerwa na koszty badania SF 2009 roku 
 

8 000,00 
 

8 000,00 

- 
     

 
Razem 

 
12 680,00 

 
12 680,00 

 

Nota nr 24 

Dane o strukturze kapitału podstawowego 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilośd posiadanych 
akcji / udziałów 

Wartośd 
nominalna 

Kapitał 
podstawowy na 
koniec okresu 

Udział w kapitale 
podstawowym 

na koniec okresu 

1. Tomasz Pruszczyoski 200,00 100,00 20 000,00 40,00% 

2. Damian Rutkowski 200,00 100,00 20 000,00 40,00% 

3. Krzysztof Dębowski 100,00 100,00 10 000,00 20,00% 

4. 
     5. 
     6. 
     

 
Razem 500,00 - 50 000,00 100,00% 

 

Nota nr 25 – nie dotyczy Spółki 

Kapitał (fundusz) zapasowy 

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 

  1. Wartośd na początek okresu 
    a) Zwiększenia, w tym: 
    - 

     - 
     - 
     b) Zmniejszenia, w tym: 

    - (wyszczególnienie) 
    - 

     2. Wartośd na koniec okresu 
     

Nota nr 26 – nie dotyczy Spółki 
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
  Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 

  1. Wartośd na początek okresu 
    a) Zwiększenia, w tym: 
    - (wyszczególnienie) 

    - 
     b) Zmniejszenia, w tym: 
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- 
     - 
     2. Wartośd na koniec okresu 

     

Nota nr 27 – nie dotyczy Spółki 
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - nie dotyczy Spółki 
  Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 

  1. Wartośd na początek okresu 
    a) Zwiększenia, w tym: 
    - (wyszczególnienie) 

    - 
     b) Zmniejszenia, w tym: 

    - (wyszczególnienie) 
    - 

     2. Wartośd na koniec okresu 
     

Nota nr 28 
  Propozycje co do sposobu podziału zysku, pokrycia straty 
  Lp. Wyszczególnienie Wartośd 

   1. dywidenda dla udziałowców 100 000,00 
   2. bieżąca działalnośd spółki 144 904,76 
   3. 

     

 
Razem 244 904,76 

    

Nota nr 29 

Zakres zmian stanu rezerw 

 

Wyszczególnienie 
Wartośd na 

początek okresu 
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 

Wartośd na 
koniec okresu 

1. 
Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

 
1 068,00 

  
1 068,00 

2. 
Rezerwy na świadczenia 
emerytalne i podobne 

     a) długoterminowe 
     - rezerwa na odprawy emerytalne 

     - 
      b) krótkoterminowe 

     - 
      3. Pozostałe rezerwy 

 
10 500,00 

  
10 500,00 

a) długoterminowe 
     - rezerwa na naprawy gwarancyjne 

     - 
      - 
      b) krótkoterminowe 

 
10 500,00 

  
10 500,00 

- 
rezerwa na niewykorzystane urlopy 
pracownicze 

 
10 500,00 

  
10 500,00 

- 
      

 
Rezerwy na zobowiązania ogółem 

 
11 568,00 

  
11 568,00 
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Nota nr 30 

Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Lp. Wyszczególnienie Wartośd 

1. Stan aktywa z tytułu OPD na początek okresu, w tym 
 a) odniesionych na wynik finansowy 

 b) odniesionych na kapitał własny 
 c) odniesionych na wartośd firmy, ujemną wartośd firmy 
 2. Zwiększenia, w tym 5 159,00 

a) odniesionych na wynik finansowy 5 159,00 

- składki ZUS 2009 wypłacone w 2010 1 535,00 

- koszty rezerwy na badanie bilansu 2009 1 520,00 

- koszty rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze 1 995,00 

- odpis aktualizujący 109,00 

- 
  b) odniesionych na kapitał własny 

 - (wyszczególnienie) 
 - 

  c) odniesionych na wartośd firmy, ujemną wartośd firmy 
 - (wyszczególnienie) 

 - 
  3. Zmniejszenia 

 a) odniesionych na wynik finansowy 
 - 

  - 
  - 
  - 
  - 
  b) odniesionych na kapitał własny 

 - (wyszczególnienie) 
 - 

  c) odniesionych na wartośd firmy, ujemną wartośd firmy 
 - (wyszczególnienie) 

 - 
  4. Stan aktywa z tytułu OPD na koniec okresu, w tym 5 159,00 

a) odniesionych na wynik finansowy 5 159,00 

b) odniesionych na kapitał własny 
 c) odniesionych na wartośd firmy, ujemną wartośd firmy 
  

Nota nr 31 

Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Lp. Wyszczególnienie Wartośd 

1. Stan rezerwy z tytułu OPD na początek okresu, w tym 
 a) odniesionych na wynik finansowy 

 b) odniesionych na kapitał własny 
 c) odniesionych na wartośd firmy, ujemną wartośd firmy 
 2. Zwiększenia, w tym 1 068,00 

a) odniesionych na wynik finansowy 1 068,00 

- naliczone odsetki od udzielonej pożyczki 1 068,00 

- 
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b) odniesionych na kapitał własny 
 - (wyszczególnienie) 

 - 
  c) odniesionych na wartośd firmy, ujemną wartośd firmy 

 - (wyszczególnienie) 
 - 

  3. Zmniejszenia 
 a) odniesionych na wynik finansowy 
 - 

  - 
  b) odniesionych na kapitał własny 

 - (wyszczególnienie) 
 - 

  c) odniesionych na wartośd firmy, ujemną wartośd firmy 
 - (wyszczególnienie) 

 - 
  4. Stan rezerwy z tytułu OPD na koniec okresu, w tym 1 068,00 

a) odniesionych na wynik finansowy 1 068,00 

b) odniesionych na kapitał własny 
 c) odniesionych na wartośd firmy, ujemną wartośd firmy 
  

Nota nr 32 

Struktura zobowiązao krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd na 
koniec roku 

Zobowiązania 
bieżące 

Zobowiązania 
przeterminow

ane do 6 
miesięcy 

Zobowiązania 
przeterminowane 
od 6-12 miesięcy 

Zobowiązania 
przeterminowane 

powyżej 12 
miesięcy 

1. Wobec jednostek powiązanych 
     

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 
     

- do 12 miesięcy 
     

- powyżej 12 miesięcy 
     

b) pozostałe 
     

2. Wobec pozostałych jednostek 251 981,16 243 207,04 4 986,75 3 787,37 
 

a) kredyty i pożyczki 
     

b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 
     

c) inne zobowiązania finansowe 
     

d) z tytułu dostaw i usług 158 366,63 149 592,51 4 986,75 3 787,37 
 

- do 12 miesięcy 158 366,63 149 592,51 4 986,75 3 787,37 
 

- powyżej 12 miesięcy 
     

e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw 
     

f) zobowiązania wekslowe 
     

g)  z tytułu podatków, ceł, ubezp. społ. 93 614,53 93 614,53 
   

h) z tytułu wynagrodzeo 
     

i) inne  
     

 
Razem 251 981,16 243 207,04 4 986,75 3 787,37 
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Nota nr 33 – nie dotyczy Spółki 

Struktura czasowa zobowiązao długoterminowych 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd 

bilansowa na 
koniec okresu 

Wymagalne 
do 1 roku 

Wymagalne 
powyżej 1 

roku do 3 lat 

Wymagalne 
powyżej 3 lat 

do 5 

Wymagalne 
powyżej 5 

lat 

1. 
Zobowiązania długoterminowe wobec 
jednostek powiązanych 

     - kredyty bankowe 
     

- 
z tytułu dłużnych papierów 
wartościowych 

     - inne zobowiązania finansowe 
     - inne 
     

2. 
Zobowiązania długoterminowe wobec 
pozostałych jednostek 

     - kredyty bankowe 
     

- 
z tytułu dłużnych papierów 
wartościowych 

     - inne zobowiązania finansowe 
     - inne 
     

 

Zobowiązania długoterminowe 
ogółem 

      

Nota nr 34 – nie dotyczy Spółki 

Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd 

bilansowa na 
koniec okresu 

Wymagalne 
do 1 roku 

Wymagalne 
powyżej 1 

roku do 3 lat 

Wymagalne 
powyżej 3 lat 

do 5 

Wymagalne 
powyżej 5 lat 

1. Kredyty bankowe 
     - (wyszczególnienie) 
     - 

      2. Pożyczki 
     - (wyszczególnienie) 
     - 

      

 
Razem 

      

Nota nr 35 – nie dotyczy Spółki 

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd 

bilansowa na 
koniec okresu 

Wymagalne 
do 1 roku 

Wymagalne 
powyżej 1 

roku do 3 lat 

Wymagalne 
powyżej 3 lat 

do 5 

Wymagalne 
powyżej 5 lat 

1. 
Zobowiązania z tytułu 
emisji obligacji 

     - (wyszczególnienie) 
     - 

      2. Inne zobowiązania 
     - (wyszczególnienie) 

     - 
      

 
Razem 
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Nota nr 36 – nie dotyczy Spółki 

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd bilansowa 

na koniec okresu 
    1. (wyszczególnienie) 

     2. 
      3. 
      

 
Razem 

      

Nota nr 37 – nie dotyczy Spółki 

Zobowiązania warunkowe 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd bilansowa 

na koniec okresu 
   

 

1. Wobec jednostek powiązanych 
     - (wyszczególnienie) 

     - 
      2. Wobec pozostałych jednostek 

     a) 
 

   - 
      b)  
      

       

 
Razem 

      

Nota nr 38 – nie dotyczy Spółki 

     Zobowiązania wobec budżetu paostwa lub gminy  z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd na 

początek okresu 
Wartośd  na  

koniec  okresu 
     1. 

        2. 
        3. 
        

 
Razem 

        

Nota nr 39 

Przeciętne zatrudnienie 

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 

1. pozostali pracownicy biurowi 9,00 12,00 

2. 
   

3. 
   

 
Razem 9,00 12,00 

 

Nota nr 40 

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących wypłacone lub należne 

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 
 

1. Wynagrodzenia wypłacone 115 799,00 407 434,00 
 

- wynagrodzenie członków Zarządu 115 799,00 407 434,00 
 

- 
    

- 
    

2. Wynagrodzenia należne 
   

- (wyszczególnienie) 
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- 
    

 
Razem 115 799,00 407 434,00 

 
 

Nota nr 41 – nie dotyczy Spółki 
 

Pożyczki wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd bilansowa na 

koniec okresu 
Wartośd bilansowa na 

początek okresu  

1. Wynagrodzenia wypłacone 
   

- (wyszczególnienie) 
   

- 
    

2. Wynagrodzenia należne 
   

- (wyszczególnienie) 
   

- 
    

 
Razem 

   
 

Nota nr 42 

Wykaz  spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie 
stanowiącym 

Lp. Wyszczególnienie Udział w kapitale Udział w liczbie głosów Wynik okresu  

1. 
    

2. 
    

3. 
    

 

Nota nr 43 

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 
 

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 
   

- 
    

- 
    

- 
    

- 
    

2. Przychody netto ze sprzedaży usług 3 087 666,28 2 017 999,49 
 

- przychody ze sprzedaży usług 3 087 666,28 2 017 999,49 
 

- 
    

- 
    

- 
    

- 
    

3. Przychody ze sprzedaży towarów 
   

- 
    

- 
    

4. Przychody ze sprzedaży materiałów 
   

- 
    

- 
    

 
Przychody netto ze sprzedaży razem 3 087 666,28 2 017 999,49 
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Nota nr 44 
Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 
 

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 
   

- 
    

- 
    

- 
    

- 
    

2. Przychody netto ze sprzedaży usług 3 087 666,28 2 017 999,49 
 

- przychody ze sprzedaży usług - kraj 3 027 483,70 2 017 999,49 
 

- przychody ze sprzedaży usług - zagranica 60 182,58 
  

- 
    

- 
    

- 
    

3. Przychody ze sprzedaży towarów 
   

- 
    

- 
    

4. Przychody ze sprzedaży materiałów 
   

- 
    

- 
    

 
Przychody netto ze sprzedaży razem 3 087 666,28 2 017 999,49 

 
 

Nota nr 45 – nie dotyczy Spółki 

Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku 
następnym 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd 

przychodów 
Wartośd 
kosztów 

Wynik 

1. (wyszczególnienie) 
   

2. 
    

3. 
    

 
Razem 

   
 

Nota nr 46 

Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 

1. Amortyzacja 20 879,06 27 965,45 

2. Zużycie materiałów i energii 45 984,66 33 867,41 

3. Usługi obce 1 061 613,84 414 039,28 

4. Podatki i opłaty 9 634,59 7 545,17 

 
- podatek akcyzowy 

  5. Wynagrodzenia 612 630,65 801 100,33 

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 111 181,40 104 968,12 

7. Pozostałe koszty rodzajowe 885 971,32 486 437,88 

 
Koszty rodzajowe ogółem 2 747 895,52 1 875 923,64 

 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
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Nota nr 47 

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych 

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10 050,00 368,85 

- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  10 050,00 368,85 

- wartośd zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartośd ujemna) 
  2. Dotacje 
  - dotacja na projekt celowy 

  - 
   3. Inne przychody operacyjne 6 345,07 13 137,01 

- pozostałe przychody operacyjne  388,20 132,01 

- odszkodowania 
 

13 005,00 

- spisanie zobowiązania ZUS z lat ubiegłych 5 956,87 
 - 

   

 
Pozostałe przychody operacyjne ogółem 16 395,07 13 505,86 

 

Nota nr 48 

Struktura pozostałych kosztów operacyjnych 

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

- przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
  

- wartośd zbytych niefinansowych aktywów trwałych (wartośd ujemna) 
  

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 48 312,99 0,00 

- odpisy aktualizujące wartośd należności 48 312,99 
 

- odpisy aktualizujące wartośd zapasów 
  

- (wyszczególnienie) 
  

- 
   

3. Inne koszty operacyjne 504,02 101,14 

- koszty egzekucji 501,56 100,00 

- pozostałe koszty operacyjne  2,46 1,14 

- 
   

 
Pozostałe koszty operacyjne ogółem 48 817,01 101,14 

 

Nota nr 49 

Struktura przychodów finansowych 

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 

1. Dywidendy i udziały w zyskach 
  a) od jednostek powiązanych 
  - 

   - 
   b)  od pozostałych jednostek 

  - (wyszczególnienie) 
  2. Odsetki 13 286,24 1 210,88 

a) od jednostek powiązanych 
  - odsetki od pożyczek 

  b)  od pozostałych jednostek 13 286,24 1 210,88 

- otrzymane odsetki karne 2 227,81 856,11 

- odsteki naliczone na rachunku bankowym 105,01 35,60 
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- odsetki od pożyczek 5 331,50 319,17 

- odsteki od pożyczek dla udziałowców 5 621,92 
 - 

   - 
   - 
   3. Zysk ze zbycia inwestycji 

  - zysk ze zbycia aktywów finansowych 
  4. Aktualizacja wartości inwestycji 

  - 
   5. Inne 16,39 107,78 

- różnice kursowe 16,39 107,78 

- 
   - 
   - 
   

 
Przychody finansowe ogółem 13 302,63 1 318,66 

 

Nota nr 50 

Struktura kosztów finansowych 

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 

1. Odsetki 1 345,90 2 388,13 

a) od jednostek powiązanych 
  - 

   b)  od pozostałych jednostek 1 345,90 2 388,13 

- odsetki od zobowiązao 13,70 0,67 

- odsetki budżetowe 1 332,20 1 824,59 

- odsetki od kredytów i pożyczek 
 

562,87 

2. Strata ze zbycia inwestycji 
  - 

   3. Aktualizacja wartości inwestycji 
  - 

   4. Inne 271,79 90,16 

- odpis aktualiz.należności z oper.finasowych 
  - ujemne różnice kursowe 262,29 90,16 

- koszty egzekucyjne i koszty upomnienia 9,50 
 

 
Koszty finansowe ogółem 1 617,69 2 478,29 

 

Nota nr 51 – nie dotyczy Spółki 

Wynik zdarzeo nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeo nadzwyczajnych 

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 

1. Zyski nadzwyczajne 
  a) losowe 
  - (wyszczególnienie) 

  - 
   b) pozostałe 

  - (wyszczególnienie) 
  - 

   2. Straty nadzwyczajne 
  a) losowe 
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- (wyszczególnienie) 
  - 

   b) pozostałe 
  - (wyszczególnienie) 

  - 
   

 
Wynik zdarzeo nadzwyczajnych 

  

 
Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

   

Nota nr 52 
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego 
brutto  

Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 

1. Zysk brutto 319 033,76 zł 154 320,94 zł 

2. Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym: 111 676,88 zł 27 591,67 zł 

- amortyzacja 
  - składki ZUS do zapłaty w następnym roku 8 081,43 zł 7 447,03 zł 

- podatek od towarów i usług  
  - odsetki od zobowiązao budżetowych 1 332,20 zł 1 824,59 zł 

- koszty egzekucji i koszty upomnienia 9,50 zł 100,00 zł 

- koszty reprezentacji  21 350,50 zł 826,39 zł 

- składki członkowskie 8 366,65 zł 
 - odpisy aktualizujące-podatek vat 574,20 zł 
 - różnice kursowe-bilansowe 

 
11,53 zł 

- utworzenie rezerwy na koszty badania 2009 roku 8 000,00 zł 
 - rezerwa na niewykorzystane urlopy  10 500,00 zł 
 - odpisy aktualizujące należności 39 733,84 zł 
 - odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej 5 394,95 zł 
 - sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych 

  - pozostałe koszty 8 333,61 zł 17 382,13 zł 

- 
   3. Zwiększenia kosztów podatkowych 7 447,03 zł 4 389,34 zł 

- odpis aktualizujący 
  - sprzedaż jedn.uczestnictwa-koszty 
  - składki ZUS 12/08 zapłacone 01/09 7 447,03 zł 4 389,34 zł 

- rezerwy  
  - usługi obce  
  - podatek od towarów i usług  
  - 

   4. Przychody nie będące przychodami podatkowymi 11 578,79 zł 
 - odsetki należne na dzieo bilansowy od pożyczek dla udziałowców 5 621,92 zł 

 - spisanie zobowiązania ZUS z lat ubiegłych 5 956,87 zł 
 - 

   - pozostałe 
  5. Zwiększenia przychodów podatkowych 

  - sprzedaż jednostek uczestnictwa-przychód 
  - odsetki 
  - pozostałe przychody 
  - 

   6. Dochód /strata 411 684,82 zł 177 523,27 zł 
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7. Odliczenia od dochodu 
  - darowizna 

  - dochody wolne od podatku 
  - 

   8. Podstawa opodatkowania 411 684,00 zł 177 523,27 zł 

9. Podatek według stawki 19% 78 220,00 zł 33 729,00 zł 

10. Odliczenia od podatku 
  - (wyszczególnienie) 

  - 
   11. Podatek należny 78 220,00 zł 33 729,00 zł 

12. Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy 5 159,00 zł 0,00 zł 

13. Zmiana stanu rezewry na odroczony podatek dochodowy 1 068,00 zł 0,00 zł 

14. Razem obciążenie wyniku brutto 74 129,00 zł 33 729,00 zł 

 

Nota nr 53 

Informacja na temat różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji 
wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy Spółki 

 
A.II.2 ZYSKI (STRATY) Z TYTUŁU RÓŻNIC KURSOWYCH 

  
ujemne niezrealizowane RK 

 

  
dodatnie niezrealizowane RK 

 

  
RAZEM 

 

    

 
A.II.7 ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI 

  
zmiana stanu należności z bilansu 

 

  
przesunięcie zmiany stanu należności inwestycyjnych 

 

  
przesunięcie zmiany stanu należności finansowych 

 

  
RAZEM  

 

    

 
A.II.8 ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAO KRÓTKOTERMINOWYCH (Z WYJ.POŻYCZEK I KREDYTÓW) 

  
zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z bilansu 

 

  

przesunięcie zmiany stanu związane ze zobowiązaniami 
inwestycyjnymi 

 

  

przesunięcie zmiany stanu związane ze zobowiązaniami 
finansowymi 

 

  
RAZEM  

  

Nota nr 54 – nie dotyczy Spółki 
Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowych za rok 
obrotowy 

Wyszczególnienie zdarzeo Kwota 
Uwzględniono w 

bilansie rachunku zysków i strat 

Korekta błędnego naliczenia zobowiązania z tytułu VAT 3855 3855 
 

- 
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Nota nr 55 – nie dotyczy Spółki 
Informacja o znaczących zdarzeniach jakie wystapiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie i rachunku 
zysków i strat – nie dotyczy Spółki 

Wyszczególnienie zdarzeo Kwota 
Uwzględniono w 

bilansie rachunku zysków i strat 

- 

   -    

 

Nota nr 56 – nie dotyczy Spółki 
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporzadzania sprawozdania 
finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majatkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w 
kapitale własnym – nie dotyczy Spółki 

Wyszczególnienie zdarzeo Kwota 
Uwzględniono w 

bilansie rachunku zysków i strat 

- 
   - 
    

Nota nr 57 – nie dotyczy Spółki 
Informacje liczbowe zapewniające porównywalnośd danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze 
sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy – nie dotyczy Spółki 

Wyszczególnienie zdarzeo Kwota 
Uwzględniono w 

bilansie rachunku zysków i strat 

-     

-     

 

Nota nr 58 – nie dotyczy Spółki 

Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie dotyczy Spółki 

Treśd Opis szczegółowy Kwota 

1. Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia 
  2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu 
  3. Częśd wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych 
  4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych 

rzeczowych składników aktywów trwałych 
  5. Częśd zobowiązao wspólnie zaciągniętych 
  6. Przychody otrzymane ze wspólnego  przedsięwzięcia 
  7. Koszty związane  ze wspólnym  przedsięwzięciem 
  8. Zobowiązania warunkowe dotyczące  wspólnego przedsięwzięcia 
  9. Inwestycje dotyczące wspólnego przedsięwzięcia 
   

Nota nr 59 – nie dotyczy Spółki 

Informacja o transakcjach ze spółkami powiązanymi 

 
Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiot Nazwa spółki  

Kwoty transakcji za rok: 

 
 obrotowy poprzedni 

 
- sprzedaż towarów  

 
  

 
- sprzedaż materiałów, wyposażenia  

  

 
- otrzymane opłaty za udzielenie licencji  

  

 
- otrzymane i naliczone odsetki  

  

 
- sprzedaż środków trwałych  

  

 
- sprzedaż środków trwałych w budowie  
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- leasing  

  

 
- pozostałe  

  

 
- sprzedaż towarów  

 
  

 
- sprzedaż materiałów, wyposażenia  

  

 
- otrzymane opłaty za udzielenie licencji  

  

 
- otrzymane i naliczone odsetki  

  

 
- sprzedaż środków trwałych  

  

 
- sprzedaż usług faktoringu   

  

 
- pozostałe  

  

 
- sprzedaż towarów  

 
  

 
- sprzedaż materiałów, wyposażenia  

  

 
- otrzymane opłaty za udzielenie licencji  

  

 
- otrzymane i naliczone odsetki  

  

 
- sprzedaż środków trwałych  

  

 
- sprzedaż usług faktoringu   

  

 
- najem powierzchni biurowej  

  

 
- pozostałe  

   

Nota nr 60 – nie dotyczy Spółki 
Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeo  z konsolidacji 
dopuszczonych Ustawą o rachunkowości (art. 56 ust.1) podaje następujące informacje 

 
Dotyczy jednostki:   

     

 
Wyszczególnienie 

Za rok: 

 

obrotowy poprzedni 

 

1.  Wartośd przychodów netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów oraz 
przychodów finansowych 

   

 
2.  Wynik finansowy  

   

 
3.   Wartośd kapitału własnego 

   

 
z tego: 

   

 
1)      podstawowego 

   

 
2)      zapasowego 

   

 
3)      z aktualizacji wyceny 

   

 
4)      rezerwowego  

   

 
5)      nie pokrytej straty z lat poprzednich 

   

 
6)      wyniku finansowego netto roku obrotowego 

   

 
4.    Wartośd aktywów trwałych 

   

 
5.    Przeciętne zatrudnienie w roku 

   

  

 
Dotyczy jednostki:  

     

 
Wyszczególnienie 

Za rok: 

 

obrotowy poprzedni 

 

1.  Wartośd przychodów netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów oraz 
przychodów finansowych 

   

 
2.  Wynik finansowy  

   

 
3.   Wartośd kapitału własnego 

   

 
z tego: 

   

 
1)      podstawowego 

   

 
2)      zapasowego 

   

 
3)      z aktualizacji wyceny 

   

 
4)      rezerwowego  
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5)      nie pokrytej straty z lat poprzednich 

   

 
6)      wyniku finansowego netto roku obrotowego 

   

 
4.    Wartośd aktywów trwałych 

   

 
5.    Przeciętne zatrudnienie w roku 

   

        

 
Dotyczy jednostki:  

     

 
Wyszczególnienie 

Za rok: 

 

obrotowy poprzedni 

 

1.  Wartośd przychodów netto ze sprzedaży produktów (usług), towarów i materiałów oraz 
przychodów finansowych 

   

 
2.  Wynik finansowy  

   

 
3.   Wartośd kapitału własnego 

   

 
z tego: 

   

 
1)      podstawowego 

   

 
2)      zapasowego 

   

 
3)      z aktualizacji wyceny 

   

 
4)      rezerwowego  

   

 
5)      nie pokrytej straty z lat poprzednich 

   

 
6)      wyniku finansowego netto roku obrotowego 

   

 
4.    Wartośd aktywów trwałych 

   

 
5.    Przeciętne zatrudnienie w roku 

    

Nota nr 61  – nie dotyczy Spółki 

Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysków i strat 

 
Waluta kod waluty 

 
kurs średni 

 

  

 
dolar amerykaoski USD 

 
  

 
euro EUR 

         

 

 

Nota nr 62 – nie dotyczy Spółki 

Informacja o celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie 
niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki 

 

Wyszczególnienie umów 
Cel 

gospodarczy 
Wpływ na sytuację majątkową, 

finansową i wynik finansowy jednostki 

 
- 

  

 
- 

  
 

Nota nr 63 – nie dotyczy Spółki 

Informacja o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż 
rynkowe ze stronami powiązanymi 

 
Wyszczególnienie transakcji Kwota Charakter transakcji 

 

 

- 
  

 

- 
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Nota nr 64 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdao finansowych wypłacone, 
lub należne za rok obrotowy 

 
Wyszczególnienie usług 

Wynagrodzenie 
netto ogółem 

w tym kwota 
wypłacona 

w tym kwota 
należna 

 

 

dotyczy roku obrotowego 2009: 
   

 

- Badanie rocznego sprawozdania finansowego 8 000,00 
 

8 000,00 

 

- Inne usługi poświadczające - - - 

 

- Usługi doradztwa podatkowego - - - 

 

- Pozostałe usługi - - - 

 

dotyczy roku obrotowego 2008: 
   

 

- Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 
   

 

- Inne usługi poświadczające - - - 

 

- Usługi doradztwa podatkowego - - - 

 

- Pozostałe usługi - - - 

 

Nota nr 65 

Różnice pomiędzy sprawozdaniem zatwierdzonym a sprawozdaniem sporządzonym dla celów dokumentu 
informacyjnego 

Lp. Opis różnicy Kwota (w zł) 

Różnica do wyniku sprawozdania 
finansowego zatwierdzonego za 

2009 
 

- + 
 

1 
Utworzenie rezerwy na koszty badania 
sprawozdnaia za 2009 rok 

8 000,00 8 000,00 
 

 
2 

Utworzenie rezerwy na koszty niewykorzystanych 
urlopów pracowniczych 

10500,00 10500,00 
 

 3 Spisanie zobowiązania z lat ubiegłych  5 956,87 
 

5 956,87 

 
4 

Ujęcie należnych odsetek od udzielonej pożyczki dla 
udziałówców 

5 621,92 
 

5 621,92 

 5 utworzenie odpisów na nalezności konto 200 39733,84 39733,84 
 

 
6 

Utworzenie odpisów aktualizujących na nalezności 
dochodzone na drodze sądowej 

5 394,95 5 394,95 
 

 
7 

Utworzenie aktywa na podatek dochodowy 
odroczony 

5 159,00 
 

5 159,00 

 
8 

Utworzenie rezerwy na podatek dochodowy 
odroczony 

1 068,00 1 068,00 
 

 

9 

Zmiana prezentacji odpisu aktualizującego w 
rachunku zysków i strat - przesunięcie z pozycji 
pozostałych kosztów operacyjnych do pozycji 
aktulizacja aktywów 

574,20 
  

 

    

64 696,79 16737,79 

 

    
47 959,00 zł 
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5.3.2 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 ogłoszone w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby Spółki 
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5.4 Dane finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

 

5.4.1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

 

Wybrane pozycje bilansu Emitenta 

Wyszczególnienie 
Dane na dzieo 
31.12.2010 r. 

(w tys. zł) 

Dane na dzieo 
31.12.2009 r. 

(w tys. zł) 

Kapitał własny 1.021,8 693,9 

Należności długoterminowe 8,2 0,0 

Należnośd krótkoterminowe 839,8 585,5 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 179,9 193,9 

Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 

Zobowiązania krótkoterminowe 350,0 257,9 

Źródło: Emitent 

 

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres 
od 01.10.2010 r. 
do 31.12.2010 r. 

(w tys. zł) 

Za okres 
od 01.10.2009 r. 
do 31.12.2009 r. 

(w tys. zł) 

Dane narastająco 
za okres 

od 01.01.2010 r. 
do 31.12.2010 r. 

(w tys. zł) 

Dane narastająco 
za okres 

od 01.01.2009 r. 
do 31.12.2009 r. 

(w tys. zł) 

Przychody netto ze sprzedaży 1.225,8 1.123,3 4.429,0 3.087,7 

Amortyzacja 8,5 1,1 20,0 20,9 

Zysk/strata na sprzedaży 51,7 54,2 519,6 358,3 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 149,8 51,1 580,8 365,0 

Zysk/strata brutto 153,1 52,0 597,8 371,1 

Zysk/strata netto 114,7 37,2 463,1 292,9 

Źródło: Emitent 

 

 

5.4.2 Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe 

 

W IV kwartale 2010 r. Emitent osiągnął zysk netto na poziomie 114,7 tys. zł, co oznacza wzrost o 208,33% 

w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy to wynik netto ukształtował się na poziomie 37,2 

tys. zł. Ponadto, w tym samym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 1.225,8 tys. zł i w stosunku do 

IV kwartału 2009 r. były wyższe o 9,12%, które wyniosły 1.123,3 tys. zł.  

W 2010 r. Emitent wygenerował przychody ze sprzedaży na poziomie 4.429,0 tys. zł, co w porównaniu do 

analogicznego okresu 2009 r., kiedy to przychody wyniosły 3.087,7 tys. zł, oznacza wzrost o 43,44%. Co więcej, 

w okresie całego 2010 r. SARE SA wypracowała zysk netto w wysokości 463,1 tys. zł, z kolei w 2009 r. zysk netto 

wyniósł 292,9 tys. zł, co oznacza wzrost o 58,11%. 

 

Zarząd Emitenta podkreśla, iż w dotychczasowej działalności Spółki IV kwartał 2010 r. był rekordowy pod 

względem wygenerowanych przychodów, w dużym stopniu za sprawą rosnącej ilości wysyłanych kampanii 

SMS. Ponadto, w trakcie 2010 r. Emitent pozyskał kilkudziesięciu nowych klientów oraz rozszerzył współpracę 

z obecnymi kluczowymi klientami. 
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W kwestii poniesionych kosztów, podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięty przez Spółkę wynik 

finansowy w IV kwartale 2010 r. były w szczególności prace przygotowawcze do jej upublicznienia na rynku 

NewConnect i związane z tym jednorazowe pozycje kosztowe, przeprowadzona przez spółkę kampania 

promocyjna, w tym zwłaszcza udział w konferencji Forum IAB, oraz po wcześniejszym utworzeniu spółki 

zależnej INIS sp. z o.o. dalsze inwestowanie w ten podmiot (udzielane pożyczki – wzrost inwestycji 

krótkoterminowych). 

 

 

5.4.3 Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązao innowacyjnych w przedsiębiorstwie 

 

W IV kwartale 2010 r. Spółka kontynuowała prace związane z rozbudową systemu SARE o nowe 

funkcjonalności. W szczególności w dalszym ciągu prowadzono prace związane z rozwojem języka SAREscript, 

co w przyszłości pozwoli na dalsze powiększenie przewagi konkurencyjnej Emitenta w dziedzinie 

zaawansowanych technologicznie rozwiązao e-mail marketingowych. 

Spółka podjęła działania mające na celu rozszerzenie wachlarza usług mobilnych, a w szczególności usług SMS 

i MMS, w związku z czym podjęto prace badawczo-rozwojowe dotyczące technologii związanej z tymi usługami. 

W opinii Zarządu SARE S.A. powyższe działania powinny zaowocowad zmniejszeniem kosztów obcych tych usług 

w 2011 r., a jednocześnie powinny pozwolid Spółce na wprowadzenie do sprzedaży nowych usług. 
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6 Załączniki 

 

6.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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6.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treśd podjętych uchwał walnego 
zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd 

 

6.2.1 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Spółka prowadzi działalnośd gospodarczą pod firmą: SARE Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używad skróconej nazwy SARE S.A. oraz może używad wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest Miasto Rybnik. 

 

§ 3 

1. Spółka prowadzi działalnośd na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Spółka może tworzyd i prowadzid swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki 

organizacyjne, a także uczestniczyd w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej i za granicą. 

 

§ 4 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

2) PKD 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji, 

3) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 

4) PKD 58.19.Z Pozostała działalnośd wydawnicza, 

5) PKD 58.21.Z Działalnośd wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 

6) PKD 58.29.Z Działalnośd wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

7) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych, 

8) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, 

9) PKD 61.10.Z Działalnośd w zakresie telekomunikacji przewodowej, 

10) PKD 61.20.Z Działalnośd w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej, 

11) PKD 61.30.Z Działalnośd w zakresie telekomunikacji satelitarnej, 

12) PKD 61.90.Z Działalnośd w zakresie pozostałej telekomunikacji, 

13) PKD 62.01.Z Działalnośd związana z oprogramowaniem, 

14) PKD 62.02.Z Działalnośd związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

15) PKD 62.03.Z Działalnośd związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

16) PKD 62.09.Z Pozostała działalnośd usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 

17) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalnośd, 

18) PKD 63.12.Z Działalnośd portali internetowych, 

19) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

20) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet), 
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21) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 

22) PKD 74.20.Z Działalnośd fotograficzna, 

23) PKD 74.90.Z Pozostała działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

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

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu 

działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu 

paostwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpid po uzyskaniu takiego 

zezwolenia, zgody lub koncesji. 

 

§ 5 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

AKCJONARIUSZE I AKCJE 

§ 6 

1. Kapitał zakładowy wynosi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000.000  (dwa miliony) 

akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.000.000, o wartości nominalnej po 

0,10 zł  (zero złotych i dziesięd groszy) każda akcja. 

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów 

posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: SARE spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

3. Zgodnie z brzmieniem powyższego ust. 2 akcje zostają objęte w następujący sposób:  

1) Tomasz Pruszczyoski – obejmuje 760000 (siedemset sześddziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A 

o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięd groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 

76.000,00 zł (siedemdziesiąt sześd tysięcy złotych), stanowiących 38,00% wartości kapitału 

zakładowego; 

2) Damian Rutkowski – obejmuje 760000 (siedemset sześddziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A 

o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięd groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 

76.000,00 zł (siedemdziesiąt sześd tysięcy złotych), stanowiących 38,00% wartości kapitału 

zakładowego; 

3) Krzysztof Dębowski – obejmuje 380000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A 

o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięd groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 

38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych), stanowiących 19,00% wartości kapitału zakładowego; 

4) Tomasz Kusy – obejmuje 100000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

(zero złotych i dziesięd groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięd tysięcy 

złotych), stanowiących 5,00% wartości kapitału zakładowego. 

4. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi 

inaczej. 

5. Kapitał zakładowy Spółki 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. 

6. Spółka może podwyższad kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek 

handlowych. 

7. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do 

zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzieo takiego opóźnienia. 

8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 
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9. Akcje mogą byd wydawane w odcinkach zbiorowych. 

 

§ 7 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, 

a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa 

w podziale dywidendy w równej wysokości. 

 

§ 8 

1. Akcje mogą byd umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za 

zgodą akcjonariusza, którego akcje mają byd umorzone. Wysokośd zapłaty za umarzane akcje zostanie 

określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

2. Spółka może nabywad własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych 

w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. 

3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawad świadectwa użytkowe na warunkach określonych 

przez Walne Zgromadzenie. 

4. W zamian za umarzane akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od 

zarejestrowania uchwały o umorzeniu. 

 

§ 9 

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne 

odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał 

zapasowy osiągnie wysokośd równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. 

2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały 

Walnego Zgromadzenia mogą byd także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, 

fundusze celowe. 

3. Zysk netto Spółki może byd przeznaczony w szczególności na: 

a) kapitał zapasowy; 

b) inwestycje; 

c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; 

d) dywidendy dla akcjonariuszy; 

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

ORGANY SPÓŁKI 

§ 10 

Organami Spółki są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

 

Walne Zgromadzenie 

§ 11 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakooczeniu roku obrotowego. 

2. Rada Nadzorcza może zwoład Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 

określonym w ust. 1 powyżej. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 

4. Rada Nadzorcza może zwoład Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. 

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w Spółce mogą zwoład Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają 
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przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie 

zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² kodeksu spółek 

handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.    

6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego, mogą żądad zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych 

spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. 

 

§ 12 

1. Walne Zgromadzenie może podejmowad uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że 

cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do 

powzięcia uchwały.  

2. Walne Zgromadzenie może podejmowad uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub 

reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.  

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi 

inaczej.  

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez 

Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie 

stanowią inaczej.  

5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na 

wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie 

przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięd 

procent) głosów Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 13 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

a. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty , 

b. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, 

c. rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

d. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 

e. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 

f. tworzenie i znoszenie funduszów celowych, 

g. zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

h. zmiana Statutu Spółki, 

i. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeostwa oraz emisja 

warrantów subskrypcyjnych, 

j. nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, 

k. wybór likwidatorów, 

l. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeo o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 

m. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, 

n. podejmowanie uchwał o zaoferowaniu akcji Spółki w ramach oferty publicznej lub niepublicznej oraz 

niezbędnych do dematerializacji akcji i dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub 

nieregulowanym, 

o. wyrażanie zgody na zawieranie umów kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy 

pomiędzy Spółką i jej członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, albo na 

rzecz którejkolwiek z tych osób, 
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p. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu obrad Walnego 

Zgromadzenia.  

2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne 

sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. 

3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny byd 

zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. 

 

§ 14 

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest 

w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 15 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach lub w Warszawie. 

 

Rada Nadzorcza 

§ 16 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego.   

2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebnośd Rady 

Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie. 

3. Z zastrzeżeniem postanowieo ust. 6 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani 

w następujący sposób: 

a. Akcjonariusz Tomasz Pruszczyoski jeżeli będzie posiadad nie mniej niż 10% (dziesięd procent) udziału 

w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie 

powoływad i odwoływad 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. 

b. Akcjonariusz Damian Rutkowski jeżeli będzie posiadad nie mniej niż 10% (dziesięd procent) udziału 

w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie 

powoływad i odwoływad 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. 

c. Akcjonariusz Krzysztof Dębowski jeżeli będzie posiadad nie mniej niż 10% (dziesięd procent) udziału 

w kapitale zakładowym SARE S.A. i nie mniej niż 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie 

powoływad i odwoływad 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej 

d. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

4. Oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej składane są przez uprawnionych 

akcjonariuszy wobec Spółki. Oświadczenie o odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne tylko 

w przypadku, gdy uprawniony osobiście akcjonariusz jednocześnie powołuje nowego członka Rady 

Nadzorczej. 

5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego akcjonariusza, zgodnie z ust. 3a lub ust. 

3b lub ust. 3c powyżej, wygasa z dniem utraty wygaśnięcia uprawnieo osobistych akcjonariusza. Rada 

Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim.   

6. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie z powodu jego 

śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnie mandat członka Rady 

Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze 

kooptacji powoład nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawowad do czasu 

dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres 

trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych 

terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzid więcej niż jeden członek 

powołany na powyższych zasadach. 
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7. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady 

Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, których powołują założyciele spółki. 

8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady 

Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz 

rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. 

9. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą 

i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 17 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 

2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba 

wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady 

Nadzorczej.  

 

§ 18 

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może byd zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady 

Nadzorczej powinny się odbyd co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie 

może byd zwołane w każdej chwili. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie 

Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. 

Posiedzenie powinno byd zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym 

członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 

siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może byd wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady 

Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległośd. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywad za pośrednictwem telefonu lub innego środka 

technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących 

w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, 

jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. 

5. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą byd powzięte w drodze pisemnego 

głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. 

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach 

członków Zarządu. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brad udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad 

na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków 

Rady. 

 

§ 19 

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach. 

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy: 
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a) ocena sprawozdao Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz 

wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu 

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady 

Nadzorczej,  

b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,  

c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządowi 

absolutorium z wykonania obowiązków, 

d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,  

e) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes 

plan), 

f) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub 

uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów, 

g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej 

pożyczki lub kredytu łączna wartośd zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartośd kapitałów 

własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą; 

h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeo oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązao 

z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartośd zadłużenia Spółki 

z tych tytułów przekroczyłaby wartośd kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie 

zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą; 

i) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych 

obciążeo majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (piędset tysięcy złotych) - 

jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego - nie przewidzianych 

w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, 

j) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartośd przekracza 20% 

(dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie 

ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych 

w ramach normalnej działalności, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę 

Nadzorczą,  

k) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału 

w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego 

prawa rzeczowego, 

l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem 

Zarządu Spółki albo akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji spółki oraz z podmiotami z nimi 

powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie 

majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20.000,00 EUR (dwadzieścia tysięcy euro), 

m) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych, 

n) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdao finansowych Spółki, 

o) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,  

p) zatwierdzanie regulaminu Zarządu. 

 

§ 20 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście z zastrzeżeniem § 18 ust.7. 

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 
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§ 21 

Rada Nadzorcza może oddelegowad ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych 

czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokośd ustala Walne 

Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki. 

 

§ 22 

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większośd głosów 

oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów 

za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś 

w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny byd protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. 

W protokołach należy podad porządek obrad oraz wymienid nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, 

biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podad sposób 

przeprowadzania i wynik głosowania. 

3. Do protokołów winny byd dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu 

oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady. 

 

Zarząd 

§ 23 

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę 

Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład 

lub poszczególnych członków Zarządu Spółki. 

2. Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebnośd Zarządu kolejnych 

kadencji ustala Rada Nadzorcza. 

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. 

4. Członek Zarządu może byd powołany na kolejne kadencje. 

 

§ 24 

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

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym 

Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 

Przed podjęciem działao, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają 

uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały 

odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, 

a zatwierdza go Rada Nadzorcza. 

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierad porządek obrad, nazwiska i imiona 

obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. 

Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu. 

 

§ 25 

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeo woli i podpisywania w imieniu Spółki 

upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.  

2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą byd dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub 

prokurenta. 

3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. 
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§ 26 

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub Członek 

Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami 

Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem 

Zarządu. 

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu. 

 

§ 27 

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmowad się interesami konkurencyjnymi ani 

też uczestniczyd w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 

organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyd w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. 

Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez 

członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co 

najmniej jednego członka zarządu. 

2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy założycieli spółki akcyjnej. 

 

POSTANOWIENIA KOOCOWE 

§ 28 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kooczy się 

trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31 grudnia 2010 r.). 

2. Akcjonariuszami Założycielami Spółki są udziałowcy przekształcanej spółki pod firmą: SARE spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, to jest: Tomasz Pruszczyoski, Damian Rutkowski, 

Krzysztof Dębowski i Tomasz Kusy. 

 

 

6.2.2 Treśd podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie 

zarejestrowanych przez sąd 

 

6.2.2.1 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 1 grudnia 2010 r. 

 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: SARE S.A. 

z siedzibą w Rybniku 

z dnia pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (01-12-2010 r.) 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki 

 

„§ 1. 

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 

Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku uchwala, co 

następuje: 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 21.550,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy 

piędset pięddziesiąt złotych), poprzez emisję nie więcej niż 215.500 (dwieście piętnaście tysięcy piędset) 

akcji serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.215.500, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięd groszy) każda. 

2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 
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3. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego. 

4. Akcje serii B będą uczestniczyd w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie 

przeznaczony do podziału za pierwszy rok obrotowy Spółki, tj. od dnia 09.11.2010 r. 

5. Akcje serii B zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze 

subskrypcji prywatnej. 

6. Upoważnia się Zarząd Spółki SARE S.A. do podjęcia działao niezbędnych do wykonania niniejszej 

uchwały, w szczególności do: 

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B, 

b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje, 

c) zawarcia umów o objęciu akcji serii B. 

7. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r. 

8. Akcje serii B nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 

r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). 

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, 

w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 

Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki SARE S.A. do złożenia przed 

zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 

§ 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego 

Spółki SARE S.A. 

 

§ 2. 

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki SARE S.A., sporządzoną w dniu 16 listopada 2010 r. zgodnie 

z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie 

wyłącza w całości prawo poboru akcji serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki SARE S.A. 

 

 

§ 3. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1 

w dotychczasowym brzmieniu: 

„Kapitał zakładowy wynosi 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000.000 (dwa 

miliony) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.000.000, o wartości 

nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięd groszy) każda akcja.” 

 

otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 221.550,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy piędset 

pięddziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 2.215.500 (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy piędset) 

akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych i dziesięd groszy) każda akcja, w tym: 

a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 

002.000.000; 

b) nie więcej niż 215.500 (dwieście piętnaście tysięcy piędset) akcji zwykłych na okaziciela serii B 

o numerach od 0.000.001 do 000.215.500.” 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”. 
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Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: SARE S.A. 

z siedzibą w Rybniku 

z dnia pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (01-12-2010 r.) 

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

(rynek NewConnect) akcji serii A i B oraz PDA serii B oraz dematerializację akcji serii A i B oraz PDA serii B 

 

„§ 1. 

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 

z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku uchwala, co następuje: 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A i B oraz Praw do Akcji serii B (PDA serii B) do obrotu 

zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu 

o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 

183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); 

b) złożenie akcji Spółki serii A i B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną; 

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A i B oraz PDA serii B w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, 

z późn. zm.). 

 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji 

Spółki serii A i B oraz PDA serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 

NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

b) złożenie akcji Spółki serii A i B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną; 

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 

akcji Spółki serii A i B oraz PDA serii B; 

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji 

w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A i B oraz PDA serii B, stosownie do art. 5 ust. 8 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 

1538, z późn. zm.). 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”. 

 

 

Uchwała nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: SARE S.A. 
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z siedzibą w Rybniku 

z dnia pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (01-12-2010 r.) 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

 

„§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SARE S.A., w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, 

uchwala, co następuje: 

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki SARE S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki SARE S.A., 

uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. dnia 

pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (01-12-2010 r.). 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”. 

 

 

6.2.2.2 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 10 marca 2011 r. 

 

Uchwała nr 10/2011 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: SARE S.A. 

z siedzibą w Rybniku 

z dnia dziesiątego marca dwa tysiące jedenastego roku (10-03-2011 r.) 

w sprawie zmiany § 1 ust. 4 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SARE spółka 

akcyjna z dnia 1 grudnia 2010 r. 

 

§1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienid §1 ust. 4 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki SARE spółka akcyjna z dnia 1 grudnia 2010 r. o treści: 

„Akcje serii B będą uczestniczyd w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do 

podziału za pierwszy rok obrotowy Spółki, tj. od dnia 09.11.2010 r.” 

i nadad mu następujące brzmienie: 

„Akcje serii B będą uczestniczyd w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do 

podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 r.” 

 

§2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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6.3 Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Tabela 21 Definicje i objaśnienia 

Akcje serii A 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii B 215.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

PDA serii B 215.500 praw do akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcjonariusz Uprawniony z akcji Spółki 

ASO Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

ASP Z ang. Application Service Provider, model świadczenia usług polegający na wynajmie programów 

komputerowych poprzez Internet. W modelu ASP rezygnuje się z wnoszenia opłaty za licencję do 

użytkowania oprogramowania za pewien okres z góry, na rzecz wnoszenia opłaty proporcjonalnej 

do stopnia wykorzystania 

Autoryzowany 
Doradca 

Trinity Capital Investments SA z siedzibą we Wrocławiu 

Display Reklama w formie elementów graficznych stron – animacji, obrazów, banerów, na których 

zamieszczone są treści o charakterze promocyjnym 

Dokument 
Informacyjny 

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta 

oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii A i B oraz PDA serii B, w związku 

z wprowadzeniem ich do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym 

przez GPW 

Doradca 
Transakcyjny 

Certus Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

Dyrektywa 
2003/71/WE 

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie 

prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu 

papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent SARE SA z siedzibą w Rybniku 

EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

Giełda, GPW, GPW 
S.A. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IBnGR Instytut Badao nad Gospodarką Rynkową 

ISO International Organization for Standardization – Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 

KDPW, KDPW S.A., 
Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Spółek 
Handlowych, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037, 

z późn. zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

LIBOR London Interbank Offered Rate – stopa procentowa, obowiązująca na londyoskim rynku 

eurowalutowym, po jakiej banki skłonne są udzielad sobie wzajemnie krótkoterminowych 
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kredytów. Chodzi głównie o najważniejsze banki, o dobrym standingu finansowym (prime banks). 

Stopa ta ustala się na skutek gry sił rynkowych, bez ingerencji banku centralnego. LIBOR stanowi 

bazową stopę procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów na rynku 

międzybankowym oraz kredytów typu ‘roll-over’. 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

NBP Narodowy Bank Polski 

Ordynacja 
podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, 

poz. 60, z późn. zm.) 

Organizator ASO, 
Organizator 

Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PDA, Prawa do akcji Prawa do akcji, zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru wartościowego 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD, PKD 2007 Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 

2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885) 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku, nr 72 poz. 665, z późn. 

zm.) 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1178, z późn. zm.) 

Prawo Własności 
Przemysłowej 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001, nr 49, poz. 508, 

z późn. zm.) 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku 

Regulamin ASO, 
Regulamin 

Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Saas Z ang. Service as an Application, model dystrybucji oprogramowania gdzie aplikacja jest 

przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet 

SEM Z ang. Search Engine Marketing, reklama wykorzystująca wyszukiwarki internetowe do 

prowadzenia kampanii linków sponsorowanych, pozycjonowania i optymalizacji stron WWW. 

Reklama tego typu ma celu uzyskanie jak najlepszych pozycji serwisu w wynikach wyszukiwania 

na wybrane słowa i frazy kluczowe wpisywane przez użytkowników w zapytaniu do wyszukiwarki 

Spółka SARE SA z siedzibą w Rybniku 

TQM Total Quality Management (zarządzanie przez jakośd) - podejście do zarządzania organizacją, w 

którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar amerykaoski, waluta obowiązująca na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej, prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2007 r., nr 168 poz. 1186, z późn. zm.) 

Ustawa o obrocie 
instrumentami 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 
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finansowymi z 2010 r., nr 211, poz. 1384, 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 r., nr 50, 

poz. 331, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie 
niektórych praw 
konsumentów 

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, 

poz. 271, z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie 
publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) 

Ustawa o Opłacie 
Skarbowej 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225 poz. 1635, z późn. 

zm.) 

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 2010 r., nr 51, poz. 307, z późn. zm.) 

Ustawa O Podatku 
Dochodowym Od 
Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie 

niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., 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 2010 r., nr 101, poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 
od spadków i 

darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., 

nr 93, poz. 768, z późn. zm.) 

Ustawa o 
Rachunkowości, 

UoR 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 

1223, z późn. zm.) 

WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku 

bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym 

rynku bankowym. Funkcjonuje w Polsce od kwietnia 1991 r., od marca 1993r., WIBOR ustalany 

jest codziennie jako średnia arytmetyczna kwotowao największych uczestników rynku 

pieniężnego Publikowany jest w prasie ekonomicznej w odniesieniu do transakcji jednodniowych 

(tom/next – T/N – pieniądze docierają do banku jeden dzieo po zawarciu transakcji i podlegają 

zwrotowi w kolejnym dniu roboczym) oraz w przeliczeniu na okresy: tygodnia (1W), 1 miesiąca 

(1M), 3 miesięcy (3M) i 6 miesięcy (6M). 

WZ, Walne 
Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku 

Zarząd, Zarząd 
Spółki, Zarząd 

Emitenta 

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Złoty, zł, PLN Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 
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