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Wstęp
Tabela 1 Dane o Emitencie
Firma:

Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.)

Siedziba:

Wrocław

Adres:

ul. Powstańców Śląskich 163/24, 53-138 Wrocław

Telefon:

+ 48 (71) 772 34 70/71

Faks:

+ 48 (71) 772 34 79

Adres poczty elektronicznej:

info@planetsoft.pl

Adres strony internetowej:

www.planetsoft.pl

Źródło: Emitent

Tabela 2 Dane o Autoryzowanym Doradcy
Firma:

Certus Capital S.A.

Siedziba:

Wrocław

Adres:

ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław

Telefon:

+ 48 (71) 780 92 80

Faks:

+ 48 (71) 780 92 80

Adres poczty elektronicznej:

info@certuscapital.pl

Adres strony internetowej:

www.certuscapital.pl

Źródło: Autoryzowany Doradca
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Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych
wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się:
 1.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Tabela 3 Kapitał zakładowy Emitenta
Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)

Seria A

2.000.000

66,67%

4.000.000

80,00%

Seria B

1.000.000

33,33%

1.000.000

20,00%

Suma

3.000.000

100,00%

5.000.000

100,00%

Źródło: Emitent
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1

Czynniki ryzyka

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor powinien rozważyć
ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie
stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu
widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być
świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne,
nieujęte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor
powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki może mieć negatywny wpływ na jej
sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.
Działalność oraz plany rozwojowe Emitenta związane są z następującymi czynnikami ryzyka (opisanymi
szczegółowo w dalszej części Dokumentu Informacyjnego). Kolejność, w jakiej zostały przedstawione
poszczególne czynniki ryzyka, nie odzwierciedla prawdopodobieństwa ich wystąpienia, zakresu ani istotności
przedstawionych ryzyk.
Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Emitent:
 Ryzyko związane z celami strategicznymi,


Ryzyko niezrealizowania prognoz wyników finansowych,



Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców,



Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców,



Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców,



Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych produktów IT,



Ryzyko związane z czynnikami zewnętrznymi,



Ryzyko związane z błędami ludzkimi,



Ryzyko związane z błędami w procedurach,



Ryzyko związane z utratą zaufania klientów,



Ryzyko związane z konkurencją,



Ryzyko osłabienia koniunktury w branży informatycznej,



Ryzyko związane z najmem powierzchni biurowych,



Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa oraz wykwalifikowanej kadry,



Ryzyko kursu walutowego,



Ryzyko stóp procentowych,



Ryzyko związane z regulacjami prawnymi,



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



Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym:
 Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań 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.

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe:
 Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę.
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1.1

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

Ryzyko związane z celami strategicznymi
Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) w swojej strategii rozwoju (przedstawionej
szerzej w punkcie 4.12.2 Strategia rozwoju Emitenta niniejszego Dokumentu Informacyjnego) zakłada:
prowadzenie prac nad opracowywaniem nowych innowacyjnych rozwiązań IT, budowę sieci dystrybucji usług
IT, współpracę z innymi producentami oprogramowania przy rozwoju usługi APLICON oraz rozwój idei Open
Source na polskim rynku. Plany rozwoju Spółki zakładają intensyfikację skali prowadzonej działalności, przy
jednoczesnym wzroście wyników finansowych. Zgodnie z założeniami Zarządu Emitenta, strategia rozwoju
Spółki w 2012 i 2013 r. opierać się będzie o: budowę sieci dystrybucji, pozyskanie klientów korzystających
z usług IT (STOREQ i APLICON), rozwój istniejących rozwiązań IT i wprowadzenie do oferty nowych usług.
Realizacja elementów strategii rozwoju Emitenta w dużym stopniu uzależniona jest od zdolności Spółki do
adaptacji do warunków otoczenia rynkowego. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny
otoczenia rynkowego, bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą
mieć istotny negatywny wpływ na działalność, 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.
Spółka redukuje przedmiotowe ryzyko odnoszące się do realizacji planowanych projektów poprzez gruntowne
analizy wykonalności. Ponadto w celu ograniczenia ryzyka celów strategicznych, Zarząd na bieżąco analizuje
czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Spółki, a w razie potrzeby
podejmuje niezbędne decyzje i działania.
Ryzyko niezrealizowania prognoz wyników finansowych
W punkcie 4.12.3 Prognozy finansowe niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent zamieścił prognozę
wyników finansowych na lata 2012-2013. Prognozy te nie podlegały ocenie biegłego rewidenta. Prognozy
danych finansowych zostały sporządzone przy założeniu pomyślnej realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki.
W związku z powyższym, w przypadku niezrealizowania w całości lub w części strategii rozwoju Spółki, istnieje
ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie zrealizować zamieszczonych prognoz wyników finansowych. Ponadto
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych czynników oraz innych zmian w otoczeniu Spółki, których Emitent
nie jest w stanie przewidzieć, szacowane wyniki finansowe mogą ulec zmianie.
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 związane z uzależnieniem od głównych odbiorców
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada znaczącego odbiorcę zagranicznego,
któremu świadczy usługi outsourcingu IT. W 2010 r. przychód ze świadczenia usług temu klientowi stanowił ok.
95% ogółu przychodów. W 2011 r. Spółka podejmowała działania związane z dywersyfikacją struktury
przychodów (świadczenie usług outsourcingu IT krajowym klientom), dzięki czemu w 2011 r. przychody ze
współpracy z tym klientem zmalały do ok. 22% całości przychodów. Pomimo zmniejszenia udziału jednego
klienta w ogóle przychodów, w przypadku zerwania umowy z odbiorcą Emitent byłby pozbawiony znacznej
części przychodów. W związku z tym Spółka jest narażona na ryzyko uzależnienia od głównych odbiorców.
Powyższy czynnik ryzyka będzie dalej minimalizowany poprzez realizację jednego z celów strategicznych (patrz
pkt 4.12.2 Dokumentu Informacyjnego), tj. pozyskanie klientów korzystających z innowacyjnych rozwiązań IT
Spółki (STOREQ i APLICON). Spowoduje to wzrost liczby obsługiwanych odbiorców usług oraz stopniowe
uniezależnienie Emitenta od tego odbiorcy. Należy również wskazać, iż współpracę z głównym odbiorcą
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reguluje umowa handlowa, która normuje wzajemne prawa i zobowiązania, w tym ceny. Ponadto, zgodnie
z oświadczeniem Zarządu Spółki dotychczasowa kooperacja z tym klientem prowadzona jest od 2009 r. i w tym
czasie układała się bardzo dobrze. Nie można jednak wykluczyć intensyfikacji przedmiotowego ryzyka
w przyszłości.
Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców
W odniesieniu do wprowadzonych do sprzedaży usług Spółki (STOREQ i APLICON) Emitent współpracuje
z kilkoma kluczowymi dostawcami, w tym dostawcą sprzętu (dysków sieciowych), czy dostawcą technologii
computing cloud (zwana także przetwarzaniem w chmurze, dzięki czemu cały ciężar świadczenia usługi, tj.
dane, oprogramowanie, moc obliczeniowa, zostaje przeniesiony na zewnętrzny serwer, do którego stały dostęp
mają komputery klienckie). Ponadto, istnieje ryzyko uzależnienia od partnera finansującego, który umożliwia
klientom korzystającym z usługi APLICON najem licencji w atrakcyjnym finansowo modelu comiesięcznego
abonamentu. Współpraca z powyższymi kontrahentami jest istotna dla sprawnego działania aplikacji,
stanowiąc jednocześnie o przewadze oprogramowania Emitenta. W przypadku zakończenia współpracy
z jednym dostawcą lub też z ich większą liczbą Spółka byłaby narażona na brak dostaw, co w konsekwencji
może uniemożliwić świadczenie klientom dostępu do usług STOREQ oraz APLICON. Zgodnie z opinią Zarządu
Spółki istnieje możliwość kooperacji z alternatywnym dostawcą lub dostawcami, jednak fakt zaprzestania
współpracy z pierwotnym kontrahentem może spowodować kilkudniową przerwę w świadczeniu usług i wiązać
się z dużym nakładem pracy ze strony Spółki. W odniesieniu do pozostałych usług Emitenta nie występuje
główny dostawca lub dostawcy, mający znaczący wpływ na prowadzoną działalność.
Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiada licznej grupy odbiorców usług
outsourcingu IT, a znaczna część przychodów ze sprzedaży ogółem (za 2011 r. stanowiła ok. 22% całości
przychodów) generowana jest przez jednego klienta zagranicznego. Ponadto, na dzień 31 grudnia 2011 r.
odsetek należności przeterminowanych wynosił ok. 15% ogółu należności, a w stosunku do przychodów ze
sprzedaży ogółem w tym czasie, odsetek należności przeterminowanych wynosił ok. 2%. W związku z tym,
istnieje ryzyko niespłacalności należności od odbiorców, w szczególności od głównych klientów. Wynikać to
może z okresowych bądź też trwałych trudności klientów Spółki w terminowym regulowaniu płatności. Sytuacja
taka może niekorzystnie wpłynąć 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 zawartych umów. Ponadto, realizacja
jednego z celów strategicznych (patrz pkt 4.12.2 Dokumentu Informacyjnego), tj. pozyskanie klientów
korzystających z innowacyjnych rozwiązań Spółki (STOREQ i APLICON) spowoduje zmniejszenie ewentualnych
skutków wynikających z niespłacania należności od odbiorców. W odniesieniu do niniejszego ryzyka, należy
także wspomnieć, iż w zakresie usługi APLICON Emitent stosuje abonamentowy model płatności oparty
o współpracę z firmą leasingową, dzięki czemu całość płatności za jej użytkowanie (okres użytkowania wynosi
36 miesięcy) trafia do Spółki w momencie jej sprzedaży, a ryzyko niespłacalności należności od odbiorców
zostaje przeniesione na leasingodawcę.
Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań IT
Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) na przełomie roku 2011/2012 wprowadził do
sprzedaży dwie innowacyjne usługi IT, tj. STOREQ (usługa współdzielenia i synchronizacji plików) oraz APLICON
(usługa udostępniania rozwiązań IT dla firm). Opisywane usługi adresowane są do małych i średnich
przedsiębiorstw. W związku z początkowym etapem komercjalizacji, istnieje ryzyko niepowodzenia sprzedaży
usług IT, niesprawdzonych wcześniej w pełnym użytku komercyjnym. Ponadto, działania marketingowe mogą
nie przekonać wystarczającej liczby potencjalnych klientów do korzystania z usługi, która może okazać się zbyt
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mało atrakcyjna dla odbiorców. Istnieje także ryzyko, iż usługa bądź model współpracy okaże się nieatrakcyjny
dla sprzedawców, których zadaniem jest oferowanie oprogramowania Spółki końcowym klientom.
W związku z powyższym zagrożeniem, Emitent przed wdrożeniem usług, przeprowadził fazę szczegółowych
testów, których pomyślność stanowiła potwierdzenie technicznej gotowości oprogramowania do sprzedaży,
a ponadto dla wszystkich projektów Spółki przeprowadzane są pełne studia wykonalności. Należy również
wskazać, iż na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka podpisała umowy handlowe
z dziewięcioma dystrybutorami. Pomimo niemożności całkowitego ograniczenia powyższego ryzyka, Spółka
zwraca uwagę, iż nisza rynkowa, jaką jest oprogramowanie biurowe przeznaczone dla sektora MSP w Polsce
jest jeszcze słabo zagospodarowana, co stwarza okazję do wyprzedzenia działań konkurencji i wypracowania
zakładanej pozycji rynkowej w tym segmencie. Ponadto, prawdopodobieństwo ziszczenia się niniejszego ryzyka
będzie stopniowo malało wraz z upływem czasu od wprowadzenia rozwiązań IT do oferty Emitenta
oraz pozyskaniem klientów korzystających z usług Spółki.
Ryzyko związane z czynnikami zewnętrznymi
W zakresie prowadzonej działalności możliwy niekorzystny wpływ na Spółkę mogą mieć czynniki zewnętrzne,
które są niezależne od Emitenta. W obszarze tego ryzyka możliwe jest dostarczenie klientowi wadliwego dysku
sieciowego, w wyniku czego klient nie będzie miał dostępu do zakupionej usługi APLICON. Wszystkie urządzenia
Emitenta objęte są gwarancją, jednak taka sytuacja powoduje opóźnienia w dostępie do zamówionego
oprogramowania i może skutkować niezadowoleniem oraz utratą zaufania klientów.
Przedmiotowe ryzyko będzie minimalizowane w przypadku coraz większej sprzedaży usług APLICON, co będzie
wiązało się z posiadaniem przez Emitenta dużych zapasów urządzeń. W przypadkach wielokrotnego
powtarzania tych samych uchybień wynikających z czynników zewnętrznych, konsekwencją może być utrata
dużej ilość klientów, co może mieć wpływ na sytuację finansową Spółki. Tym niemniej, należy wskazać, iż ryzyko
związane z czynnikami zewnętrznymi jest niemożliwe do całkowitego ograniczenia. Możliwe są także inne
zdarzenia losowe (w tym wynikające z działań czynników przyrody), całkowicie niezależne od Emitenta.
Ryzyko związane z błędami ludzkimi
Działalność prowadzona przez Emitenta charakteryzuje się stosunkowo dużym ryzykiem związanym z błędami
ludzkimi. W toku świadczenia usług mogą wystąpić m.in. błędy programistyczne lub pomyłki związane z danymi
dotyczącymi klienta (np. instalacja nieodpowiednich aplikacji lub złe dane kontaktowe dla kuriera), co może
spowodować nieprawidłowe działania oprogramowania lub opóźnienia w dostarczaniu gotowej usługi dla
klienta. W konsekwencji, Spółka może być narażona na utratę zaufania klientów, a w przypadku istotnych
uchybień może mieć to negatywny wpływ na jej wyniki finansowe.
Celem minimalizacji przedmiotowego ryzyka, Emitent wprowadził specjalny system sprzedażowoadministracyjny, który pomaga w obiegu i przechowywaniu informacji. Ponadto, dla każdego rozwiązania IT
przed wdrożeniem do sprzedaży przeprowadzany jest szereg testów, które minimalizują ryzyko powstania
błędów programistycznych.
Ryzyko związane z błędami w procedurach
W działalności Spółki możliwe jest wystąpienie błędów w procedurach pojawiających się w toku prowadzonej
działalności. Hipotetyczne sytuacje w przypadku Emitenta mogą dotyczyć zamówienia nieodpowiedniej ilości
urządzeń, opóźnienia w realizacji instalacji oprogramowania w siedzibie klienta lub błędy popełnianie podczas
konfiguracji usługi u klienta.
Niniejsze ryzyko Emitent minimalizuje poprzez szkolenia pracowników z obsługi systemu sprzedażowoadministracyjnego, przebiegu procedur oraz przygotowanie odpowiednich scenariuszy działań w przypadku
wystąpienia poszczególnych sytuacji.
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Ryzyko związane z utratą zaufania klientów
Działalność w zakresie świadczenia usług outsourcingu IT oraz tworzenia oprogramowania wiąże się z ryzykiem
utraty zaufania klientów. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub też zawinienia ze strony
Spółki skutkującego przerwami w świadczeniu usług, możliwa jest utrata zaufania klientów, co może
negatywnie wpłynąć na zainteresowanie jej ofertą, a także rezygnację dotychczasowych odbiorców, wpływając
w ten sposób na sytuację finansową Emitenta.
Przedmiotowe ryzyko minimalizowane jest m.in. poprzez szczegółowe testy oprogramowania przed jego
wdrożeniem. Nie bez znaczenia jest także dotychczasowe ponad 10-letnie doświadczenie Emitenta, zdobyte
w trakcie świadczenia usług outsourcingu IT dla zagranicznych klientów.
Ryzyko związane z konkurencją
Światowy rynek IT znajduje się w fazie wzrostu, a ponadto prognozy na lata 2011-2014 przewidują dalszy jego
rozwój (por. pkt. 4.12.4.1 niniejszego Dokumentu Informacyjnego). Sprzyjające otoczenie rynkowe intensyfikuje
działalność funkcjonujących firm oraz powoduje powstawanie nowych konkurencyjnych podmiotów. Zgodnie
z opinią Zarządu, konkurencję wobec Emitenta stanowią firmy świadczące usługi outsourcingu IT (głównie
z Indii, Chin oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej), tworzące dedykowane aplikacje komputerowe oraz
webowe, a ponadto firmy outsourcingu personalnego i agencje pracy, posiadające w swojej ofercie rekrutacje
pracowników szczebla IT.
Emitent nie ma wpływu na poziom konkurencji na rynku IT, tym nie mniej może podejmować działania celem
minimalizacji potencjalnego ryzyka ze strony konkurencyjnych przedsiębiorstw. W związku z tym, Spółka
opracowała strategię rozwoju z zamiarem intensyfikacji skali prowadzonej działalności, przy jednoczesnym
wzroście wyników finansowych (por. pkt 4.12.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego). Jednym z celów
strategicznych jest budowa zespołu sprzedażowego oraz pozyskanie klientów korzystających z innowacyjnych
usług Emitenta. Pomyślna realizacja strategii pozwoli na rozszerzenie działalności Emitenta na segment
oprogramowania IT, co powinno spowodować zmniejszenie skutków zaostrzenia działań konkurencyjnych
podmiotów. Na minimalizację ryzyka konkurencji wpływ ma także ponad 10-letnie doświadczenie Emitenta,
zdobyte w trakcie świadczenia usług outsourcingu IT dla zagranicznych klientów. Należy również wskazać, iż
wprowadzone do sprzedaży innowacyjne usługi IT Emitenta posiadają bezpośrednią konkurencję w postaci
oprogramowania oferującego podobne funkcje (szczegółowy opis konkurencji w zakresie oferowanych
rozwiązań IT - STOREQ i APLICON znajduje się w pkt 4.12.1.6 niniejszego Dokumentu Informacyjnego).
Ryzyko osłabienia koniunktury w branży informatycznej
Działalność Emitenta w istotnym stopniu uzależniona jest od bieżącej i przyszłej koniunktury w branży
informatycznej, tj. w segmencie usług outsourcingu IT oraz oprogramowania dla przedsiębiorstw sektora MSP.
W zakresie oprogramowania, popyt na usługi informatyczne dla biznesu zależy od ogólnej koniunktury na
rynku. W sytuacji kryzysu gospodarczego, firmy starają się oszczędzać poprzez cięcia wydatków na nowoczesne
rozwiązania IT. W związku z tym, istnieje ryzyko, iż prognozowane wyniki finansowe oraz planowany przebieg
rozwoju Emitenta będzie mocno utrudniony.
Powyższy czynnik jest minimalizowany poprzez dostosowywanie proponowanych przez Emitenta narzędzi IT do
sytuacji na rynku i proponowanie niskokosztowych rozwiązań, które stają się szczególnie popularne w okresie
kryzysu. W tym kontekście należy wskazać, iż usługa STOREQ funkcjonuje w systemie SaaS (z ang. - Software as
a Service), czyli poprzez sprzedaż przez Internet licencji na użytkowanie tego narzędzia klientom, a usługa
APLICON sprzedawana jest w modelu miesięcznego abonamentu na okres 36 miesięcy. W zamian za
korzystanie z aplikacji, klient płaci miesięczny abonament, przez co narzędzia biurowe oferowane przez Spółkę
staną się bardziej dostępne dla odbiorców. Należy także wskazać, iż na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego, głównym obszarem działalności Emitenta jest świadczenie usług outsourcingu IT. Usługi te
pozwalają firmom ciąć koszty działalności, które z powodu pogarszającej się koniunktury redukują zatrudnienie
lub całkowicie likwidują wewnętrzny dział IT. Pomimo świadczenia usług przez Emitenta, których popyt wzrasta
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w momencie pogorszenia koniunktury rynkowej, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka osłabienia koniunktury
w branży informatycznej, którego skutki mogą być odczuwalne przez Spółkę.
Ryzyko związane z najmem powierzchni biurowych
Spółka nie posiada lokali własnych. Lokalizacja, w której umiejscowiona jest siedziba Spółki, użytkowana jest na
podstawie zawartej umowy najmu. Istnieje ryzyko zerwania lub nieodnowienia umowy bądź odnowienia
umowy na zasadach znacznie odbiegających od zasad obecnych, co może wymusić konieczność zmiany
lokalizacji i zawarcia umowy najmu z innym podmiotem, a także może wpłynąć na wzrost kosztów najmu.
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki, dotychczasowa współpraca z wynajmującymi układała się bardzo
dobrze. Nie można jednak wykluczyć ziszczenia się przedmiotowego ryzyka w przyszłości.
Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa oraz wykwalifikowanej kadry
Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy członków Zarządu
oraz strategicznej kadry kierowniczej. Emitent nie może zapewnić, że ewentualna utrata któregokolwiek
z pracowników o istotnym wpływie na działalność Spółki nie będzie mieć negatywnych konsekwencji na
działalność, strategię, sytuację finansową i wyniki finansowe Spółki. Wraz z odejściem któregokolwiek członka
Zarządu lub strategicznej kadry kierowniczej Emitent mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego
wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej.
Spółka stara się minimalizować wskazany czynnik ryzyka poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów
płacowych, adekwatnych do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji pracowników. Celem zabezpieczenia
się przed negatywnymi skutkami odejścia którejkolwiek z w/w osób Spółka podejmuje działania: wewnętrzne
(poprzez tworzenie procedur i opisów każdego projektu, tak aby każda nowa osoba miała wiedzę do
kontynuowania jego realizacji) i zewnętrzne (poprzez aktywne uczestnictwo na rynku pracy, celem szybkiej
rekrutacji nowego pracownika). Ryzyko to minimalizowane jest także przez fakt, iż spółka prawa cypryjskiego
Conspole Holdings Limited powiązana z Panem Hubertem Wochyńskim, Prezesem Zarządu Spółki, posiada
istotny pakiet akcji Emitenta. Ponadto, członkowie Zarządu Spółki deklarują chęć dalszego zaangażowania
w rozwój spółki Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.).
Ryzyko kursu walutowego
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka nie korzysta z finansowania zewnętrznego
rozliczanego w walucie obcej, a także nie rozlicza przychodów w innej walucie niż PLN. Ponadto, Emitent
dokonuje zakupy w walucie obcej USD, które stanowią jednak znikomy odsetek w ogóle ponoszonych kosztów
i są nie istotne. Tym niemniej Emitent nie wyklucza w przyszłości skorzystania z finansowania zewnętrznego
rozliczanego w walucie obcej oraz rozpoczęcia sprzedaży usług odbiorcom zagranicznym, którzy powstałe
należności będą rozliczać w walucie obcej. Nie można także wykluczyć zwiększenia poziomu kosztów
ponoszonych w walucie obcej. W takim przypadku ewentualny wzrost/spadek kursu waluty obcej będzie mieć
negatywny/pozytywny wpływ na wielkość zobowiązań oraz przychodów, co w dalszej kolejności może wpłynąć
na osiągane wyniki w przyszłości. Z uwagi na brak niniejszego ryzyka, na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego Spółka nie zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym.
Ryzyko stóp procentowych
Emitent posiłkuje się kapitałem zewnętrznym pozyskanym od firm leasingowych. W zawartych dwóch
umowach oprocentowanie kapitału zewnętrznego ustalone jest według stałej stopy procentowej. Emitent nie
wyklucza jednak, iż w przyszłości Spółka zaciągnie nowe zobowiązania w formie kredytu lub leasingu, których
oprocentowanie ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej. Ponadto, w dniu 29 grudnia 2011 r.
Spółka zawarła umowę objęcia obligacji, na podstawie której Emitent objął obligacje o łącznej wartości
nominalnej równej 460.000,00 zł i oprocentowaniu zmiennym równym WIBOR 1Y + 7%. W takim wypadku
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istnieje ryzyko, iż znaczący spadek/wzrost stóp procentowych przełoży się na spadek/wzrost osiąganych
wyników finansowych.
Ryzyko związane z regulacjami prawnymi
Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalność Spółki potencjalny
negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje m.in. w zakresie prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych. 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 skutkować 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.
Ryzyko związane z opodatkowaniem (regulacje podatkowe) i interpretacją przepisów
podatkowych
Polski system podatkowy charakteryzuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian.
Niejednokrotnie brak ich jednoznacznej wykładni, może powodować sytuację odmiennej interpretacji przez
Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, urząd skarbowy może nałożyć na Emitenta
karę finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Obecnie Spółka nie
korzysta ze zwolnień podatkowych, a na sprzedawane usługi informatyczne w kraju 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 wynikać ze zmian w wysokościach stawek
podatkowych, istotnych z punktu widzenia Emitenta, jednakże wpływ tych zmian na przyszłą kondycję Spółki
należy uznać za niewielki, jako że prawdopodobieństwo skokowych zmian w regulacjach podatkowych jest
znikome.
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Wielkiej Brytanii oraz Europy
Zachodniej, a także Polski. Na tym obszarze Emitent oferuje swoje usługi i jest on jednocześnie głównym
rejonem aktywności gospodarczej klientów Spółki. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym,
wpływających na działalność Emitenta, można zaliczyć: tempo wzrostu PKB, poziom średniego wynagrodzenia
brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek
gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego,
spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć
negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na produkty i usługi
Emitenta, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki. Należy jednak
zaznaczyć, iż pogorszenie koniunktury makroekonomicznej pobudza popyt na usługi outsourcingu IT, które na
dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego stanowią główną działalność Spółki.

1.2

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań 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 dn. 30 sierpnia 2007 r. Istnieje
ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie się charakteryzował niską płynnością. Tym samym mogą
występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować 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 niniejszego
Dokumentu Informacyjnego.
Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami
Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na
okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2 Regulaminu ASO:
– na wniosek emitenta,
– jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo 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 § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót notowaniami instrumentami
finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym
systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki ciążące 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 wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak
również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO),
– zlecenie dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na
przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do
możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej
prowadzenia w przyszłości lub zlecenie publikacji dokumentu, o którym mowa powyżej (§ 15b
Regulaminu ASO),
– obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO),
– obowiązek udostępniania informacji poufnej na zasadach określonych w art. 156 ust. 6 Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi (§ 17a Regulaminu ASO),
– obowiązek dalszego współdziałania z Autoryzowanym Doradcą (§ 17b Regulaminu ASO),
W momencie nie wykonania powyższych obowiązków Organizator ASO może:
a) upomnieć Emitenta,
b) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 20.000,00 zł,
c) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie,
d) wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie (patrz. Ryzyko
związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect).
Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:
a) W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo 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 możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu
obrotu lub bezpieczeństwa 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.
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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 wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
– na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia
przez emitenta dodatkowych warunków,
– jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo 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 zbywalność 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 zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
Zgodnie z § 17c ust. 1 pkt 4 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty
finansowe emitenta, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym
systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki ciążące 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 bezpieczeństwu 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 nałożyć 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. 176 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta
może stać się utrudniony bądź niemożliwy. Ponadto nałożenie kary finansowej na Emitenta przez KNF może
mieć istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy.
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1.3

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe

Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, spółka prawa cypryjskiego Conspole Holdings Limited
powiązana z Panem Hubertem Wochyńskim, Prezesem Zarządu Spółki, posiada 2.484.000 akcji Emitenta
uprawniających do 82,80% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 89,68% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do powiązań wskazanych w punkcie
4.11a niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wpływ większościowego akcjonariusza na działalność Emitenta
jest więc znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 oraz art. 416
KSH, co rodzi ryzyko, iż pozostali akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania
i funkcjonowania Spółki.
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3

Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego
Systemu Obrotu

3.1

Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych z wyszczególnieniem
rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw
z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzanych do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu
Obrotu na rynku „NewConnect”:


1.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii B wprowadzanych do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).


Wyszczególnienie rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw
z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy
Informacje odnośnie uprzywilejowania osobistego Pana Huberta Wochyńskiego (Prezesa Zarządu) w zakresie
powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przedstawiono w pkt. 4.20.2 niniejszego Dokumentu
Informacyjnego.
Uprzywilejowanie akcji Emitenta
Akcje Emitenta serii B nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.
Jednakże należy wskazać, iż akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A daje
prawo do wykonania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta
Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Emitenta.
Umowne ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta
Conspole Holdings Limited z siedzibą na Cyprze (podmiot powiązany z Panem Hubertem Wochyńskim,
pełniącym funkcję Prezesa Zarządu), Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. (podmiot zależny od
Autoryzowanego Doradcy) oraz jedna osoba fizyczna, w dniu 31 maja 2012 r. złożyli zobowiązania ograniczające
zbywanie akcji serii A i B. Szczegółowy opis umowy typu lock-up znajduje się w pkt. 4.21.3 niniejszego
Dokumentu Informacyjnego.
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
równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza
równowartość 50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno
przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do
grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót
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zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
2) 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;
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa),
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji,
innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub
pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
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
przejąć 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 część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji
powinno być zakończone 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 zostać wydana,
przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od
dokonania koncentracji.
Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na
rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej
na rynku.
Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających
dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
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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 wywrzeć pozytywny wpływ na
gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji.
Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za
które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają
określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji
na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania
na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:
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 być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes
UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10%
przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten,
choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody.
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości,
stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art.
23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe
dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił
informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości,
stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych
w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład
organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła
zamiaru koncentracji.
W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do
podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK
przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale.
Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych,
zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz
okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorstw
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych
w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji).
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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.
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również
dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji
o wymiarze wspólnotowym.
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja
przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:
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 państwie 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 państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,
c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz
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 państwie członkowskim.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o obrocie
instrumentami finansowymi, która wraz z Ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym i Ustawą o ofercie
publicznej zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
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 wpłynąć
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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 oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu
umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych;
2. mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych,
wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez
racjonalnie działającego inwestora;
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 dowiedzieć, że jest to informacja poufna –nie mogą wykorzystywać ani ujawniać takiej
informacji, a także udzielać rekomendacji lub nakłaniać 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 powodować 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 pkt.1,
2) jednego lub kilku instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4 pkt 1,
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 nabywać lub
zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta
oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu zamkniętego.
Osoby wskazane powyżej ponadto nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej
innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami
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finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. Jednocześnie zakaz ten odnosi się do działania powyższych osób jako organów
osób prawnych, a w szczególności do podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia
lub zbycia przez daną osobę prawną, na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub
osoby trzeciej.
Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby
w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne,
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 końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba
fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony
raport,
 w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu
do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że
osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został
sporządzony raport,
 w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu
do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że
osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został
sporządzony raport.
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
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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 nałożyć w drodze
decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100 tys. złotych. Jeżeli jednak osoba ta zleciła
uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów
wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy
zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć 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:


1

kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15 %, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej,
1
 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%,
1
25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej
1% ogólnej liczby głosów.
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych
od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej
staranności mógł się o niej dowiedzieć.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o:
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 zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego
rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim.
Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg
ogólnej liczby głosów w związku z:
1) zajściem innego niż czynność 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

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Strona | 25

ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa –
w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono
zabezpieczenie.
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:
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 wykonywać 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 podjąć 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 być 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 rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu,
jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do
dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów
wartościowych;
jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
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Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej zapisach wlicza
się:




liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego;
liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został upoważniony
do wykonywania prawa głosu zgodnie z 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 rozporządzać
według własnego uznania.
Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki
publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego
progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69.
W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie
jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem
przepisów innych ustaw.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje
w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia
2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871).
Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie wiążą się
żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta.

3.1a Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących
przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich
6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie –
w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu


Oferta sprzedaży akcji serii B

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia sprzedaży: 27 marca 2012 r.
Data zakończenia sprzedaży: 28 maja 2012 r.
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Data przydziału i zawarcia umów kupna-sprzedaży akcji 28 maja 2012 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
377.500 akcji serii B
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych
instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:
Brak redukcji

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Strona | 27

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży:
377.500 akcji serii B
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
2,00 zł za jedną akcję serii B
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą
w poszczególnych transzach:
25 osób, w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa
w §7 ust. 4 Regulaminu ASO, który zawarł z Consopole Holdings Limited umowę sprzedaży akcji pod warunkiem
wprowadzenia akcji do obrotu w ASO.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży w poszczególnych transzach:
13 osób, w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa
w §7 ust. 4 Regulaminu ASO, który zawarł z Consopole Holdings Limited umowę sprzedaży akcji pod warunkiem
wprowadzenia akcji do obrotu w ASO.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Nie dotyczy
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów
Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów oferty sprzedaży akcji serii B oraz
debiutu na rynku NewConnect wynosi 25.000,00 zł, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego
z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10,000,00 zł,
d. koszty promocji oferty: 15.000,00 zł.
Koszty oferty sprzedaży akcji serii B oraz debiutu na rynku NewConnect zostały zakwalifikowane jako koszty
działalności operacyjnej w pozycji usługi obce.


Sprzedaż akcji serii B w wykonaniu umowy z dnia 20 marca 2012 r. zawartej pomiędzy Conspole
Holdings Limited a Autoryzowanym Doradcą

W związku z sukcesem oferty sprzedaży akcji Spółki, w wykonaniu umowy z dnia 20 marca 2012 r. zawartej
pomiędzy Conspole Holdings Limited a Autoryzowanym Doradcą, w dniu 31 maja 2012 r. zawarte zostały
umowy kupna-sprzedaży akcji, w ramach rozliczenia za doradztwo przy przeprowadzeniu transakcji sprzedaży
377.500 akcji serii B. Celem sfinalizowania kwestii sprzedaży akcji Emitenta, Conspole Holdings Limited dokonał
zbycia 132.500 akcji serii B na rzecz:
a. Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. (podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy) – w liczbie
123.500 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji serii B,
b. jednej osoby fizycznej – w liczbie 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) akcji serii B.
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Cena sprzedaży akcji serii B wyniosła 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto i została zapłacona przez Certus Capital
sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. i osobę fizyczną w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Jednocześnie
Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. oraz osoba fizyczna złożyli zobowiązania w sprawie czasowego
wyłączenia zbywalności akcji typu lock-up (por. pkt 4.21.3 niniejszego Dokumentu Informacyjnego).
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży: 31 maja 2012 r.
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Data przydziału i zawarcia umów kupna-sprzedaży akcji 31 maja 2012 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
132.500 akcji serii B
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych
instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:
Brak redukcji
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży:
132.500 akcji serii B
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Cena sprzedaży akcji serii B wyniosła 1,00 zł netto dla Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. oraz 1,00 zł
netto dla osoby fizycznej.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą
w poszczególnych transzach:
2 osoby, w tym Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. (podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy) oraz
1 osoba fizyczna.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży w poszczególnych transzach:
2 osoby, w tym Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. (podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy) oraz
1 osoba fizyczna.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Nie dotyczy
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów
Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów ww. oferty sprzedaży akcji serii B oraz
debiutu na rynku NewConnect wynosi 0,00 zł, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego
z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
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d.

3.2
3.2.1

koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych
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 B
Akcje serii B powstały na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. z dnia 24 października 2011 r. w sprawie przekształcenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (Repertorium A nr 12642/2011), zmienioną aneksem
w zakresie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
akcyjną z dnia 19 listopada 2011 r. (Repertorium A nr 14032), w brzmieniu nadanym jej uchwałą
nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. z dnia 29 grudnia
2011 r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
akcyjną (Repertorium A nr 16289/2011) podjętą w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila
Komarzańska spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek 60 przed asesorem notarialnym Tomaszem Kalinowskim,
zastępcą notariusza Kamili Komarzańskiej, na mocy której Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o., decyzją
właściwego sądu rejonowego, została przekształcona w spółkę Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT
Outsourcing sp. z o.o.). Treść przedmiotowej uchwały została przytoczona poniżej:
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Planet Soft It Outsourcing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w spółkę akcyjną
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Planet Soft It Outsourcing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
we Wrocławiu, podejmuje uchwałę w sprawie:
1. przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną pod firmą: Planet Soft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
2. określenia wysokości kapitału zakładowego Planet Soft Spółka Akcyjna w wysokości 300 000 zł (słownie:
trzysta tysięcy złotych). Kapitał zakładowy zostaje podzielony na 3 000 000 (słownie: trzy miliony) akcji
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) imiennych uprzywilejowanych serii A o kolejnych numerach od
000.000.001 do 2.000.000,
b. 1.000.000 (słownie: jeden milion) zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001
do 1.000.000;
Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym
Zgromadzeniu.
3. przeznaczenia kwoty do 10% wartości bilansowej majątku Spółki Przekształcanej na wypłaty dla wspólników
nieuczestniczących w Planet Soft Spółka Akcyjna;
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4. ustalenia, iż przydział akcji Planet Soft Spółka Akcyjna nieobjętych przez wspólników Spółki Przekształcanej
nieuczestniczących w Spółce Przekształconej nastąpi na rzecz wspólników uczestniczących w tej Spółce,
proporcjonalnie do ilości udziałów przysługujących im w dniu powzięcia niniejszej uchwały w Planet Soft IT
Outsourcing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
5. Ustalenia, że w statucie Spółki Przekształconej przewidziano, w przypadku przystąpienia do spółki
przekształconej nowych akcjonariuszy, przyznanie wspólnikowi Hubertowi Wochyńskiemu następującego
uprawnienia osobistego:
Jeżeli Akcjonariusz Hubert Wochyński posiada nie mniej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji Spółki to
przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej przy
Radzie Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) lub 6 (sześciu) członków, a przy Radzie Nadzorczej składającej się
z 7 (siedmiu) członków do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a w tym
(niezależnie od ilości członków Rady Nadzorczej) członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej;
6. wyboru pierwszych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej, w osobach:
Hubert Wochyński Prezes Zarządu,
Paulina Świątkiewicz Członek Zarządu,
Maciej Doliński Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Malwina Nowak Członek Rady Nadzorczej,
Zuzanna Dolińska Członek Rady Nadzorczej,
Zbigniew Wochyński – Członek Rady Nadzorczej,
Michał Uherek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
7. wyrażenia zgody na brzmienie statutu spółki Planet Soft Spółka Akcyjna, w brzmieniu ustalonym
w załączniku do planu przekształcenia sporządzonego przez Zarząd Spółki:
(…).
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Planet Soft It Outsourcing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w spółkę akcyjną
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Planet Soft It Outsourcing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
we Wrocławiu postanawia zmienić treść uchwały numer 1 z dnia 24 października 2011 roku zaprotokołowaną
przez asesora notarialnego Tomasza Kalinowskiego, zastępcę notariusza Kamili Komarzańskiej prowadzącej
tutejszą Kancelarię (Repertorium A numer 12642/2011), w ten sposób, że uchyla całą jej dotychczasową treści
i przyjmuje nową w następującym brzmieniu:
„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Planet Soft It Outsourcing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
we Wrocławiu, podejmuje uchwałę w sprawie:
1.
2.

przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną pod firmą: Planet Soft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu;
określenia wysokości kapitału zakładowego Planet Soft Spółka Akcyjna w wysokości 300.000,00 zł (słownie:
trzysta tysięcy złotych). Kapitał zakładowy zostaje podzielony na 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) imiennych uprzywilejowanych serii A o kolejnych numerach od
000.000.001 do 2.000.000,
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b.

1.000.000 (słownie: jeden milion) zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001
do 1.000.000.
Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym
Zgromadzeniu.
przeznaczenia kwoty do 10% wartości bilansowej majątku Spółki Przekształcanej na wypłaty dla
wspólników nieuczestniczących w Planet Soft Spółka Akcyjna;
ustalenia, iż przydział akcji Planet Soft Spółka Akcyjna nieobjętych przez wspólników Spółki Przekształcanej
nieuczestniczących w Spółce Przekształconej nastąpi na rzecz wspólników uczestniczących w tej Spółce,
proporcjonalnie do ilości udziałów przysługujących im w dniu powzięcia niniejszej uchwały w Planet Soft IT
Outsourcing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
ustalenia, że w statucie Spółki Przekształconej przewidziano, w przypadku przystąpienia do spółki
przekształconej nowych akcjonariuszy, przyznanie wspólnikowi Hubertowi Wochyńskiemu następującego
uprawnienia osobistego:

3.
4.

5.

Jeżeli Akcjonariusz Hubert Wochyński posiada nie mniej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji Spółki to
przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej przy
Radzie Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) lub 6 (sześciu) członków, a przy Radzie Nadzorczej składającej się
z 7 (siedmiu) członków do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a w tym
(niezależnie od ilości członków Rady Nadzorczej) członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej;6.

wyboru pierwszych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej, w osobach:
1) Hubert Wochyński Prezes Zarządu,
2) Paulina Świątkiewicz Członek Zarządu,
3) Maciej Doliński Przewodniczący Rady Nadzorczej,
4) Malwina Nowak Członek Rady Nadzorczej,
5) Zuzanna Dolińska Członek Rady Nadzorczej,
6) Zbigniew Wochyński – Członek Rady Nadzorczej,
7) Michał Uherek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
wyrażenia zgody na brzmienie statutu spółki Planet Soft Spółka Akcyjna, w brzmieniu ustalonym
w załączniku do planu przekształcenia sporządzonego przez Zarząd Spółki, tj.:

7.

1

(…) .
Rejestracja akcji serii B miała miejsce w dniu 30 grudnia 2011 r., w związku z zarejestrowaniem przekształcenia
formy prawnej Spółki.
Zgoda na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect i dematerializację
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2012 r. podjęło uchwałę nr 7 w przedmiocie
wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek
NewConnect) oraz dematerializację akcji serii B (Repertorium A nr 5472/2012), podjętej w Kancelarii
Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek
nr 60, przed notariuszem Tomaszem Kalinowskim. Treść niniejszej uchwały została przedstawiona poniżej:

1

Treść ujednoliconego aktualnego tekstu statutu Emitenta przedstawiono w pkt 6.2.1 niniejszego Dokumentu
Informacyjnego
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Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
(dawniej: Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 kwietnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
(rynek NewConnect) akcji serii B oraz dematerializację akcji 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 Planet Soft S.A. (dawniej: Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu
uchwala, co następuje:
1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
a) ubieganie się o wprowadzenie akcji 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 B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka
potrzeba;
c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki 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 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 B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka
potrzeba;
c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji
akcji Spółki serii B;
d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji
w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji 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.
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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 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

Wartość nominalna akcji Emitenta oznaczona jest w złotych polskich (PLN).
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
Cena sprzedaży akcji serii B wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote).

3.3

Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za
rok obrotowy 2011, gdyż akcje te powstały w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w spółkę akcyjną. Akcje serii B nie są uprzywilejowane co do dywidendy.
Akcje serii B są równe w prawach do dywidendy.
Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych – PLN.
Strata bilansowa za rok obrotowy 2009 r. w kwocie -2.924,89 zł w całości została pozostawiona jako strata do
pokrycia z lat ubiegłych na podstawie Uchwały nr 2 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Planet Soft
IT Outsourcing sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zysk bilansowy za rok obrotowy 2010 r. w wysokości 80.779,57 zł w całości został pozostawiony jako wynik
finansowy niepodzielony na podstawie Uchwały nr 1 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Planet Soft
IT Outsourcing sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2011 r.
W dniu 16 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału
zysku netto za rok obrotowy 2011, zgodnie z którą zysk netto w wysokości 527.044,67 zł został w całości
przeznaczony na kapitał zapasowy.
W dniu 16 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 9 w sprawie podziału
niepodzielonego zysku netto za rok obrotowy 2010, zgodnie z którą zysk netto w wysokości 80.799,57 zł:


w kwocie 2.924,89 zł został przeznaczony na pokrycie straty za rok obrotowy 2009,



w kwocie 77.854,68 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy.

3.4
3.4.1

Prawa wynikające z instrumentów finansowych oraz zasady ich realizacji
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.
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Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym
4
Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 406 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 walnego zgromadzenie.
Wszystkie akcje serii B są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH dzień dywidendy,
może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc
od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały określone
w regulacjach KDPW.
Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu
straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się
w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 KSH). Statut Emitenta nie
przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla akcji serii 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 być wyłączone, jednakże
podlega przedawnieniu.
Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj.
prawo poboru
Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. W przypadku nowej emisji akcjonariusze
Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji
(prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych
na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2
KSH, po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części.
Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru
w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej
ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH).
Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego
stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich
oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych
w uchwale. Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej
emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie
obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH).
Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej
W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej
wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, zgodnie z art. 468 § 1 KSH.
W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział pomiędzy
akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy
akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy
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spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę
i wartość posiadanych przez niego akcji. Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym
zakresie.
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach
Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. 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.
1
Zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom,
które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia
(tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły 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
3
date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406 § 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 dzień
rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej.
3
Na podstawie art. 406 KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą WZ) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie
inwestycyjnej.
W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników,
którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są
wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
Prawo głosu
Z akcjami serii B Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu
Spółki. Akcje serii A posiadają uprzywilejowanie, na mocy którego każda akcja serii A Emitenta uprawnia do
oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
1
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412 § 2 KSH w spółce publicznej głos może być oddany
przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności,
lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
1
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412 § 2 KSH).
3
Zgodnie z art. 411 KSH akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (split voting), jak
również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego Zgromadzenia) przewidują
taką możliwość to akcjonariusz Spółki może oddać głos drogą korespondencyjną, Ponadto Statut Spółki może
dopuszczać możliwość udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
5
elektronicznej (art. 406 § 1 KSH). W obecnym brzmieniu Statutu, nie jest przewidziana powyższa możliwość.
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Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu
Spółki
Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy
sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem
liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być
podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia.
Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego
reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym
celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
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 żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych
spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli
w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie
zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut
Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.
Prawo 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 zwołać 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 żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi
Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Prawo zgłaszania projektów uchwał
Na mocy art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem
walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).
Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania
Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu ma
prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Statut
Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.
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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 złożyć do Zarządu
Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym
Zgromadzeniem.
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 385 §§ 3 – 6 KSH wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi
grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania
Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada
z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady
Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak
udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 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
ograniczeń (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 podjąć uchwałę
w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt Spółki, określonego zagadnienia
związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku
wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem wymogów formalnych
uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia
podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta ds.
szczególnych
Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki
Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie
udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest
zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd
powinien w określonych wypadkach odmówić 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 udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza
Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji
nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
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W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji
dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na
pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6 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 żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi
osobami.
Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich
to:
– 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
1
być wysłana (art. 407 § 1 i 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
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
wytoczyć 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.
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Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości
o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie.
Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 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
wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie
mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na
dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa
o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
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 wystąpić przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności
uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie powinno być wniesione
w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż
w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 328 § 6 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.

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 odbyć się w terminie 6 miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za
ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy
(art. 348 § 3 KSH).
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
przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na
wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie
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z ustawą lub statutem powinny być 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 dzień ustalenia prawa do dywidendy.
Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień 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 poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy
(określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień 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 upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie
następować 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.
Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest przeprowadzana
zgodnie z regulacjami KDPW.
W okresie lat 2009-2011 Spółka nie dokonywała żadnych wypłat z zysku na rzecz właścicieli Spółki. W 2010 r.
Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 80.779,57 zł, pozostawiając na podstawie Uchwały nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2011 r.
zysk netto za 2010 r. jako wynik finansowy niepodzielony.
W dniu 16 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 9 w sprawie podziału
niepodzielonego zysku netto za rok obrotowy 2010, zgodnie z którą zysk netto w wysokości 80.799,57 zł:


w kwocie 2.924,89 zł został przeznaczony na pokrycie straty za rok obrotowy 2009,

 w kwocie 77.854,68 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy.
W dniu 16 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału
zysku netto za rok obrotowy 2011, zgodnie z którą zysk netto w wysokości 527.044,67 zł został w całości
przeznaczony na kapitał zapasowy.
Od momentu przekazania zysku netto za rok obrotowy 2012, Zarząd Spółki będzie rekomendował wypłacanie
całości zysku netto na dywidendę dla akcjonariuszy, z zastrzeżeniem jednak, iż w przypadku realizacji projektu
kolejnych rozwiązań IT, Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie 50% zysku netto na dywidendę,
a pozostałe 50% zysku netto na zasilenie kapitału zapasowego, celem pokrycia wydatków związanych
z realizacją projektu. 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 skorzystać
z porad świadczonych przez doradców podatkowych.
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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 osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu
(art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest
odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw
z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust.
4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami
opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:


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 osobowość 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 osobowość
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art.
45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku
podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych
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instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia
udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie
o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej,
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie,
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji
podatkowej.
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, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją
osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący
równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej.
Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do
przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz
spółki w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,
nie zalicza się kwot w tej części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub
unicestwianych w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po
pomniejszeniu o kwoty nie stanowiące przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych
w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:




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):
1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
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3.
4.

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).
Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów
wartościowych
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania
przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze
sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach
ogólnych.
Zgodnie z art. 25 Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały papiery
wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc
deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do
wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów
uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym
od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące
tego roku.
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej,
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie,
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji
podatkowej.
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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 wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych
udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione
postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską
i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej.
W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania
dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej
umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki
podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby
podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez
właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy
w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem
uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.
Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:
1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale
spółki, o której mowa w pkt 1,
4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest:
 spółka, o której mowa w pkt 2, albo
 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.
Zwolnienie 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
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Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której
mowa w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania
udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału
w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu
uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji),
w wysokości określonej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest
obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej
w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła
prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze
zwolnienia.
Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz
inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
podlegają opodatkowaniu w Polsce.
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:


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.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy
darczyńcą i obdarowanym.
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.
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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:



3.6.6

opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub
zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem - między innymi - umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach
handlowych.
Odpowiedzialność płatnika podatku

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.
z 2005 r., nr 8, poz. 60, z późń. zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia
i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada
za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim
majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie
stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został
pobrany z winy podatnika.
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4
4.1

Dane o Emitencie
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 6 Podstawowe dane o Emitencie
Firma:

Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.)

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Siedziba:

Wrocław

Adres:

ul. Powstańców Śląskich 163/24, 53-138 Wrocław

Telefon:

+ 48 (71) 772 34 70/71

Faks:

+ 48 (71) 772 34 79

Adres poczty elektronicznej:

info@planetsoft.pl

Adres strony internetowej:

www.planetsoft.pl

NIP:

894-29-67-249

REGON:

020895553

KRS:

0000406990

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

Na mocy postanowienia Nr sygn. WR.VI NS-REJ.KRS/024390/11/494 wydanego w dniu 30 grudnia 2011 r. przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000406990. Planet Soft Spółka Akcyjna powstała na skutek przekształcenia spółki Planet Soft IT
Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000321660), które dokonane zostało na podstawie
uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. z dnia 24
października 2011 r., w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
(Repertorium A nr 12642/2011), zmienioną aneksem w zakresie oświadczeń o wyrażeniu zgody na
przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną z dnia 19 listopada 2011 r.
(Repertorium A nr 14032/2011), w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników spółki Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. z dnia 29 grudnia 2011 r., w sprawie zmiany uchwały
w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (Repertorium A nr
16289/2011).
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.

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Strona | 48

4.4

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz
z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem,
którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia
oraz wskazanie organu, który je wydał

W dniu 16 stycznia 2009 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie spółki Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321660.
W dniu 30 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego zostało zarejestrowane przekształcenie
Spółki w spółkę akcyjną. Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) została wpisana do
rejestru pod numerem KRS 0000406990.

4.5

Krótki opis historii Emitenta

Lata 2000 - 2008
Początki działalności Emitenta sięgają 2000 roku, kiedy to powstała firma Planet Soft Huber Wochyński,
funkcjonująca w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Założona przez Pana Huberta Wochyńskiego
działalność, miała świadczyć usługi wytwarzania oprogramowania na zlecenie. Już po dwóch latach od
rozpoczęcia funkcjonowania pozyskani zostali pierwsi zagraniczni klienci ze Stanów Zjednoczonych i Kanady,
którym świadczone były usługi informatyczne. Wraz z rozwojem działalności rozszerzeniu uległa oferta
usługowa, która od 2005 roku zawierała także usługi outsourcingu IT świadczone dla klientów zagranicznych.
Lata 2006-2008 to czas dynamicznego rozwoju firmy, a wśród najistotniejszych poczynań z tego okresu warto
wymienić pozyskanie dalszych odbiorców zagranicznych, w tym klientów z Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Rok 2000

Powstanie firmy Planet Soft Hubert Wochyński z siedzibą we Wrocławiu, której celem jest
świadczenie usług wytwarzania oprogramowania na zlecenie

Rok 2002

Pozyskanie pierwszych zagranicznych klientów z USA oraz Kanady

Rok 2005

Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności o usługi outsourcingu IT świadczonego dla klientów
zagranicznych

Rok 2007

Dynamiczny rozwój firmy i pozyskiwanie dalszych odbiorców zagranicznych, w tym czołowych
klientów z Niemiec i Wielkiej Brytanii

Lata 2009 - 2010
Lata 2009-2010 to czas dynamicznego wzrostu oraz istotnych zmian w funkcjonowaniu firmy. Z początkiem
2009 r. dokonano zawiązania spółki Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o., do której następnie wniesiona została
zorganizowana część przedsiębiorstwa Planet Soft Hubert Wochyński. Wraz ze zmianą formy prawnej
opracowano długoterminową strategię rozwoju, która w głównej mierze została oparta o oferowanie własnych
innowacyjnych rozwiązań IT. Nadrzędnym celem tworzonego oprogramowania jest usprawnianie pracy firm
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którym dotychczas nie oferowano profesjonalnego
oprogramowania biurowego spełniającego ich potrzeby.
Na przełomie roku 2009/2010 na realizację rozwiązania IT Spółki pozyskano dotację finansową ze środków Unii
Europejskiej w kwocie ok. 635 tys. zł. Niebawem również rozpoczęto realizację pierwszej usługi Emitenta
STOREQ. Drugi rok obrotowy poprzednika prawnego Emitenta zakończony został na poziomie 1,13 mln zł
przychodów ze sprzedaży oraz dodatnim wynikiem finansowym netto w wysokości 80 tys. zł.

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Strona | 49

8 stycznia
2009

16 stycznia
2009
lipiec
2009
29 grudnia
2009

31 grudnia
2009
styczeń
2010
31 grudnia
2010

Zawiązanie poprzednika prawnego Emitenta działającego pod firmą Planet Soft IT Outsourcing
sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Repertorium A nr 145/2009). Kapitał zakładowy został określony
na 50.000,00 zł i dzielił się na 500 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Pan Hubert
Wochyński, Prezes Zarządu objął 499 udziałów i pokrył je w części gotówką oraz w części wkładem
niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Planet Soft Hubert Wochyński
z siedzibą we Wrocławiu
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółka Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. została
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321660
Opracowanie i wdrożenie nowej strategii rozwoju opartej o rozszerzenie zakresu prowadzonej
działalności o oferowanie własnych innowacyjnych rozwiązań IT, tj. usług dla sektora małych
i średnich przedsiębiorstw
Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu w ramach
Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Dofinansowanie udzielone zostało na
realizację projektu „Wytworzenie e-usługi polegającej na archiwizacji danych za pośrednictwem
Internetu przez Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.” Na mocy powyższego Spółka uzyskała
dofinansowanie w kwocie 634.725,63 zł na realizację projektu o wartości 777.500,00 zł, co stanowiło
85% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem
Zakończenie pierwszego roku obrotowego, w którym poprzednik prawny Emitenta uzyskał ponad
732 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz poniósł niespełna 3 tys. zł straty netto
Rozpoczęcie realizacji projektu pierwszej usługi IT Emitenta (STOREQ) ze środków UE uzyskanych
w ramach dofinansowania
Zakończenie roku obrotowego 2010 z wynikiem ok. 1,13 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz
zyskiem netto w wysokości ponad 80 tys. zł

 Rok 2011-2012
Wraz z rozpoczęciem 2011 r. zakończone zostały prace nad pierwszą wersją systemu STOREQ. W czerwcu 2011
r. rozpoczęto prace nad drugim rozwiązaniem IT dla firm - APLICON. Następnie we wrześniu 2011 r. podjęto
działania związane z budową ogólnopolskiej sieci dystrybucji, zadaniem której jest pozyskiwanie klientów
i sprzedaż usług IT Emitenta, a także instalacja oprogramowania u klienta, obsługa techniczna oraz bieżący
serwis. W dniu 30 września 2011 r. dokonano także podwyższenia kapitału zakładowego poprzednika prawnego
Emitenta do kwoty 300 tys. zł.
Przełom lat 2011 i 2012 to także okres intensywnych przygotowań Spółki do debiutu na rynku NewConnect.
W tym celu w dniu 24 października 2011 r. dokonano przekształcenia formy prawnej w spółkę akcyjną.
Ponadto, Emitent nawiązał współpracę z podmiotami doradczymi w zakresie upublicznienia Spółki i rozpoczął
procedury formalne celem wprowadzenia akcji spółki Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing
sp. z o.o.) do obrotu na rynku NewConnect. W dniu 30 grudnia 2011 r. nastąpiła rejestracja przekształcenia
formy prawnej Planet Soft w spółkę akcyjną. Wraz z rozpoczęciem działalności Spółki w nowej formie prawnej,
do sprzedaży wprowadzone zostały innowacyjne rozwiązania IT Emitenta, tj. STOREQ i APLICON. Ponadto,
w okresie od 27 marca do 28 maja 2012 r. przeprowadzono ofertę prywatną sprzedaży akcji serii B. Oferta
zakończyła się sukcesem, w ramach której sprzedano akcje serii B o wartości 755 tys. zł.
22 stycznia
2011
czerwiec
2011)

Zakończenie prac nad pierwszą wersją systemu STOREQ
Rozpoczęcie prac nad kolejnym rozwiązaniem IT Spółki – APLICON
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wrzesień
2011
30 września
2011

24 października
2011

grudzień
2011
29 grudnia
2011

30 grudnia
2011

marzec
2012
1 marca
2012

3 kwietnia
2012

16 kwietnia
2012

28 maja
2012
26 czerwca
2012

Rozpoczęcie budowy ogólnopolskiej sieci dystrybucji rozwiązań IT Spółki, zadaniem której jest
sprzedaż, pozyskiwanie klientów, instalacja oprogramowania, a także serwis i bieżąca obsługa
techniczna
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników poprzednika prawnego Emitenta podjęło uchwałę nr 1
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 300.000,00 zł. Podniesienie kapitału
zakładowego nastąpiło poprzez podwyższenie wartości nominalnej posiadanych przez wspólników
udziałów o wartość 500 zł, tj. z wartości 100 zł do wartości 600 zł każdy
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 1
w sprawie przekształcenia Planet Soft IT Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Planet Soft Spółka Akcyjna. Na mocy przedmiotowej uchwały dokonano określenia kapitału
zakładowego spółki przekształconej na 300.000,00 zł, który dzielił się na 2.000.000 akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej
0,10 zł każda. Akcje serii A i B zostały wydane wspólnikom spółki przekształcanej w zamian za
posiadane udziały w spółce Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. (Repertorium A nr 12642/2011)
Wdrożenie do sprzedaży usługi STOREQ
Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. do
kwoty 300.000,00 zł wynikająca z uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
poprzednika prawnego Emitenta z dnia 30 września 2011 r.
W tym samym dniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.
podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (Repertorium A nr 16289/2011). W wyniku podjęcia
przedmiotowej uchwały dokonano zmiany treści uchwały nr 1 z dnia 24 października 2011 r., w ten
sposób, że uchyliło całą jej dotychczasową treść i przyjęło nowe brzmienie
Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zostało zarejestrowane przekształcenie Spółki w spółkę
akcyjną. Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) została wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406990
Wdrożenie do sprzedaży usługi APLICON
Zawarcie istotnej umowy pomiędzy Emitentem a Lewis Communications GmbH oddział w Polsce –
międzynarodową agencją PR, której zadaniem będzie przygotowanie całościowej strategii
komunikacji Spółki, w tym PR produktowy dwóch innowacyjnych rozwiązań IT Emitenta (APLICON
i STOREQ)
Podjęcie uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie zmian statutu Spółki,
wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii B do Alternatywnego Systemu
Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. oraz ich dematerializację, a także w sprawie zmian członków w Radzie Nadzorczej
Emitenta (Repertorium A nr 5472/2012)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok
obrotowy 2011, a także podziału niepodzielonego wcześniej zysku netto za rok obrotowy 2010
(Repertorium A nr 6150/2012), przeznaczając osiągnięty zysk netto w latach obrotowych 2010-2011,
odpowiednio kwotę 2.924,89 zł na pokrycie straty za rok obrotowy 2009 oraz kwotę 604.899,35 zł na
kapitał zapasowy
Zakończenie oferty sprzedaży 377.500 akcji serii B i zawarcie umów kupna-sprzedaży akcji. W ramach
oferty dokonano transakcji sprzedaży akcji o wartości 755 tys. zł
Publikacja rankingu Computerworld TOP200, który w całości poświęcony jest polskiemu rynkowi
teleinformatycznemu, w którym Spółka zajęła m.in. wysokie 6 miejsce w zestawieniu firm
o największym wzroście przychodów (zmiana 2010/2011 wyniosła 202%)
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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 wynosić
co najmniej 100.000,00 zł.
Zgodnie z § 29 ust. 1-2 Statutu Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitały rezerwowe,
d) fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosi
300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji, o wartości
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w następujący sposób:
a) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o kolejnych numerach od
000.000.001 do 2.000.000,
b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od
000.000.001 do 1.000.000.
Akcje imienne serii A posiadają uprzywilejowanie, na mocy którego każda akcja serii A Emitenta uprawnia do
oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
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 wartość nominalną akcji
objętych w drodze emisji (pomniejszone o koszty emisji), bądź mogą na niego składać się środki finansowe
przeznaczone z zysku z lat poprzednich.
Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać:
 kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku zbycia
lub nabycia składników majątku trwałego.
 pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej
przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne cele ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki
 zysk (strata) z lat ubiegłych – w tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat bądź wysokość
niepodzielonego zysku z lat poprzednich
 zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy.
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Tabela 7 Kapitał własny Emitenta (w zł)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Stan na
31 grudnia 2011 r.

Stan na
31 marca 2012 r.

Kapitał (fundusz) własny

904.899,35

856.537,84

Kapitał (fundusz ) podstawowy

300.000,00

300.000,00

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)

0,00

0,00

Udziały (akcje) własne (-)

0,00

0,00

Kapitał (fundusz) zapasowy

0,00

0,00

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

77.854,68

604.899,35

Wynik finansowy netto roku obrachunkowego

527.044,67

-48.361,51

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)

0,00

0,00

Źródło: Emitent

4.7

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

4.8

Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji
przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji
uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości
przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu
wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa 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 być podwyższony kapitał
zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być
jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu Spółki w materii podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego.

4.10 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe
Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku papierów
wartościowych. Emitent również nie wystawił kwitów depozytowych.
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4.11 Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny
wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy
kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy),
formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiada jednostek od niego zależnych i nie
tworzy Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4.11a Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:
a) Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych
Emitenta
W dniu 29 grudnia 2011 r. pomiędzy Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. a Panem Hubertem Wochyńskim,
Prezesem Zarządu, zawarta została umowa poręczenia obligacji, zgodnie z którą Pan Hubert Wochyński udzielił
poręczenia za zobowiązanie z tytułu objęcia obligacji w wysokości 460.000,00 zł wyemitowanych przez JDI
Consulting sp. z o.o. (szczegółowy opis zawarcia umowy objęcia obligacji znajduje się w pkt 4.13 niniejszego
Dokumentu Informacyjnego).
b) Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych
Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego spółka Conspole Holdings Limited z siedzibą na
Cyprze (podmiot powiązany z Panem Hubertem Wochyńskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu), posiada
2.484.000 akcji Emitenta uprawniających do 82,80% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania
89,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Pan Hubert Wochyński, Prezes Zarządu, jest powiązany z większościowym akcjonariuszem Emitenta – spółką
Conspole Holdings Limited z siedzibą na Cyprze. W dniu 8 lutego 2012 r. Pan Hubert Wochyński, Prezes Zarządu
Spółki, przeniósł własność wszystkich posiadanych przez niego akcji Emitenta na powiązany z nim podmiot
Conspole Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.
c) Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta
oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami
wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)
Autoryzowany Doradca Emitenta nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec Emitenta.
W dniu 8 listopada 2011 r. pomiędzy Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. a Autoryzowanym Doradcą zawarta
została umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.
W dniu 20 marca 2012 r. pomiędzy Conspole Holdings Limited z siedzibą na Cyprze (w niniejszym punkcie
zwany „Właściciel”) a Autoryzowanym Doradcą zawarta została umowa regulująca kwestię wynagrodzenia
Autoryzowanego Doradcy.
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W związku z sukcesem oferty sprzedaży akcji Spółki, w wykonaniu umowy, o której mowa powyżej w dniu 31
maja 2012 r. zawarte zostały umowy kupna-sprzedaży akcji, które stanowiły element rozliczenia za doradztwo
przy przeprowadzeniu transakcji sprzedaży 377.500 akcji serii B, w ramach których dokonano sprzedaży przez
Właściciela akcji Emitenta do podmiotów wskazanych przez Autoryzowanego Doradcę, tj.:
a. Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. (podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy) – w liczbie
123.500 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji serii B,
b. jednej osoby fizycznej – w liczbie 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) akcji serii B.
Cena sprzedaży akcji serii B wyniosła 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto dla Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje
- sp. k. oraz 1,00 zł (słownie: jeden złoty) dla osoby fizycznej. Jednocześnie Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje sp. k. oraz osoba fizyczna złożyli zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji typu lock-up
(por. pkt 4.21.3 niniejszego Dokumentu Informacyjnego).

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
Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) funkcjonuje w obrębie rynku IT, specjalizując się
w świadczeniu usług z zakresu wytwarzania oprogramowania i świadczenia usług outsourcingu IT. Na dzień
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka wdrożyła do sprzedaży dwa innowacyjne rozwiązania IT –
STOREQ oraz APLICON, których zadaniem jest usprawnienie pracy firm z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw. W tym celu Spółka rozpoczęła także budowę sieci dystrybucyjnej własnych rozwiązań IT, która
swym zasięgiem będzie obejmować terytorium całego kraju.
W czasie dotychczasowej działalności Emitent współpracował w zakresie usług outsourcingu IT z klientami ze
Stanów Zjednoczonych, Kanady, Europy Zachodniej oraz Nowej Zelandii. Operowanie na międzynarodowym
rynku informatycznym pozwoliło Spółce na świadczenie usług wykorzystujących technologie i rozwiązania
informatyczne stosowane na całym świecie.
Początki działalności Spółki związane są z powstaniem firmy Planet Soft Hubert Wochyński w 2000 r.
funkcjonującej wówczas w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, co było odpowiedzią na
zapotrzebowanie na usługi wytwarzania oprogramowania na zlecenie klientów. Od 30 grudnia 2011 r., tj.
w wyniku rejestracji przekształcenia, Emitent prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej. Na dzień
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kadra pracownicza Planet Soft S.A. obejmuje łącznie 18 osób.
Potwierdzeniem dotychczasowego rozwoju prowadzonej działalności są osiągnięcia Emitenta w rankingu
ComputerWorld TOP200, który poświęcony jest polskiemu rynkowi teleinformatycznemu. W zestawieniu „firm
o największym wzroście przychodów” Spółka zajęła wysokie 6 miejsce (zmiana 2010/2011 wyniosła 202%).
Ponadto, Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) zajęła 28 miejsce w kategorii „dostawcy
aplikacji webowych i portali internetowych”, 44 miejsce w kategorii „najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT
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dla sektora MŚP” oraz 46 miejsce w kategorii „najwięksi eksporterzy rozwiązań IT w Polsce”. Warto również
2
wskazać, iż w zestawieniu „najwięksi dostawcy usług IT” Spółka zajęła 144 miejsce.
4.12.1.2 Usługi oferowane przez Emitenta
Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego działalność Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT
Outsourcing sp. z o.o.) obejmuje następujące obszary:
– Outsourcing IT
– Innowacyjne rozwiązania IT
Outsourcing IT
Usługi outsourcingu IT świadczone przez Emitenta oparte są o ponad 10-letnie doświadczenie wyniesione ze
współpracy z międzynarodowymi klientami. Tworzenie aplikacji na zamówienie, dostosowanych do potrzeb
i wymagań technicznych kontrahentów oraz świadczenie usług outsourcingu personalnego odnośnie
specjalistów IT pozwoliło na wprowadzenie Spółki na rynek międzynarodowych usług outsourcingu
informatycznego.
Usługi skierowane są do dużych firm szukających wsparcia w realizacji projektów informatycznych. Emitent
w czasie swojej dotychczasowej działalności współpracował z klientami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Nowej
Zelandii, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. Pozwoliło to na wdrożenie do działalności Spółki najnowszych
technologii i rozwiązań informatycznych stosowanych na całym świecie. Na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego Emitent specjalizuje się w tworzeniu aplikacji webowych i biznesowych w technologiach .net,
PHP, Java, My SQL, MS SQL i Oracle.
Innowacyjne rozwiązania IT
Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) zajmuje się także opracowywaniem nowatorskich
rozwiązań IT, których zadaniem jest usprawnianie pracy małych i średnich przedsiębiorstw, przy czym
rozwiązania Spółki adresowane są także do firm zagranicznych.
Tworzone rozwiązania wykorzystują najnowsze technologie, w tym m.in. cloud computing (technologia
przetwarzania w chmurze, dzięki czemu cały ciężar świadczenia usługi, tj. dane, oprogramowanie, moc
obliczeniowa, zostają przeniesione na zewnętrzny serwer, do którego stały dostęp mają komputery klienckie)
oraz technologie mobilne. Oprogramowanie STOREQ funkcjonuje w systemie SaaS (z ang. - Software as
a Service, czyli poprzez sprzedaż przez Internet licencji na użytkowanie tego narzędzia klientom). Ważnym
aspektem jest także wykorzystanie synergii rozwiązań IT związanej z obsługą techniczną, sprzedażą oraz
marketingiem. Usługi Emitenta świadczone są dzięki wsparciu sieci dystrybutorów, której rozbudowa jest
jednym z celów emisyjnych zakładanej strategii rozwoju Emitenta (por pkt 4.12.2 niniejszego Dokumentu
Informacyjnego).
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada w ofercie dwa innowacyjne rozwiązania IT:
– STOREQ – usługa współdzielenia i synchronizacji plików,
– APLICON – usługa udostępniania rozwiązań IT dla firm.
System STOREQ skierowany jest do klientów biznesowych i służy
usprawnianiu komunikacji wymiany danych pomiędzy pracownikami
w firmie lub poza nią. Rozwiązanie, które jest oferowane przez
2

Raport Computerworld TOP200, Polski rynek informatyczny i telekomunikacyjny, 26 czerwca 2012 r.
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Spółkę zapewnia trzy podstawowe funkcje, tj. współdzielenie, synchronizację oraz ochronę danych.
Współdzielenie pozwala na grupowe tworzenie dokumentów przez pracowników,
a ponadto każdy z użytkowników jest informowany o zmianach w plikach. Administrator
decyduje kto ze współpracowników lub klientów może przeglądać lub edytować
współdzielone pliki.
Synchronizacja danych umożliwia użytkownikom korzystanie z tych samych plików na wielu
różnych urządzeniach (komputery, laptopy, telefony komórkowe) bez konieczności ich
przesyłania czy nadpisywania na każdym urządzeniu osobno.
Ochrona danych zapewnia bezpieczeństwo plików przed awariami komputerów, wirusami
lub nieuwagą pracowników.
Internetowa strona opisywanej usługi Emitenta znajduje się pod adresem: www.storeq.com
System STOREQ gwarantuje nowoczesność i wysokie bezpieczeństwo przy współdzieleniu,
synchronizacji i ochronie danych. Najważniejsze zalety STOREQ z punktu widzenia użytkownika to:
 Oprogramowanie, które nie spowalnia komputera.
 Prostota obsługi, gdzie większość zadań wykonywanych jest jednym kliknięciem.
 Zgodność z europejską dyrektywą ochrony danych oraz HIPAA (z ang. Health Insurance
Portability and Accountability Act).
 4096-bitowe klucze szyfrujące, niemożliwe do złamania.
 Używanie computing cloud do przechowywania danych.
STOREQ jest dostępny w modelu abonamentu w formie SaaS, którego wysokość zależy od
maksymalnej pojemności danych jakie mogą być przechowywane na koncie oraz liczby użytkowników
współdzielących pliki. Zgodnie z aktualnymi planami Emitenta sprzedaż STOREQ odbywać się będzie na
rynkach zagranicznych, w tym w USA, Wielkiej Brytanii i Japonii.
APLICON to usługa dedykowana firmom z sektora małych
i średnich
przedsiębiorstw.
Umożliwia
korzystanie
z profesjonalnych rozwiązań IT służących zarządzaniu procesami
zachodzącymi w firmie bez konieczności zatrudniania specjalistów
IT czy uciążliwej konfiguracji.
APLICON proponuje niezbędny w każdym biurze zestaw narzędzi, służących upraszczaniu realizacji
zadań, usprawnianiu pracy i komunikacji wewnątrz firmy. Pakiet proponowanych rozwiązań IT, na
dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego obejmuje takie narzędzia jak: Kopia Zapasowa, CRM,
Baza Wiedzy czy Zarządzanie Projektami.
Kopia Zapasowa to narzędzie odpowiedzialne za ochronę ważnych plików i danych w firmie
nawet w przypadku, gdyby komputery uległy zniszczeniu.
CRM wspiera firmę w zarządzaniu relacjami z kontrahentem, pozwala systematyzować
informacje, planować spotkania oraz prowadzić rozliczenia.
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Zarządzanie Projektami zapewnia oszczędność czasu podczas realizacji wielu projektów
jednocześnie. Narzędzie to pomaga zaplanować w czasie poszczególne zadania i przypisać je
konkretnym pracownikom, a także gromadzić w jednym miejscu wszystkie pliki związane
z projektem.
Baza Wiedzy pozwala na dostęp do ważnych informacji wszystkim pracownikom biura,
oszczędza czas i usprawnia proces komunikowania się w biurze. Pozwala gromadzić
i systematyzować wszystkie ważne informacje w jednym miejscu i udostępniać je
pracownikom z poziomu przeglądarki. W ramach tego narzędzia możliwa jest także bieżąca
modyfikacja informacji.
Internetowa strona opisywanej usługi Emitenta znajduje się pod adresem: www.aplicon.pl
Spośród licznych zalet cechujących innowacyjne rozwiązanie IT APLICON należy wymienić:
 Elastyczność w dobrze pakietu aplikacji i możliwość natychmiastowej jego zmiany, bez
dodatkowych kosztów.
 Niewielka miesięczna opłata zapewnia dostęp do aplikacji biznesowych oraz profesjonalnego
wsparcia technicznego.
 Bezpieczne przechowywanie danych, bez konieczności łączenia się z Internetem i związanego
z tym ryzyka.
 Montowane urządzenie jest bezobsługowe, a klient nie traci czasu na instalację, która jest
wykonywana przez serwis Spółki.
 Telefoniczni konsultanci Emitenta służą pomocą w rozwiązaniu każdego problemu
technicznego.
Wybrane przez klienta narzędzia umieszczane są w urządzeniu, które następnie instalowane jest na
miejscu u klienta i udostępniane do dalszych działań. Oprogramowanie wspierane jest przez
rozwiązania typu Open Source, co umożliwia jego swobodną modyfikację i ciągłe ulepszanie. APLICON
sprzedawany jest w modelu abonamentu, co czyni go dostępnym nawet dla małych firm,
dysponujących skromnym budżetem. Dodatkowo w ramach usługi APLICON gwarantowany jest
techniczny support urządzenia przez cały okres trwania umowy i aktywna pięć dni w tygodniu linia
telefoniczna obsługiwana przez konsultantów. Na dalszych etapach rozwoju usługi planowane jest
rozszerzenie ilości dostępnych w APLICON rozwiązań tak, aby spełniać oczekiwania zmieniającego się
rynku. Niniejszej rozwiązanie IT Emitenta adresowane jest do polskiego sektora małych i średnich
przedsiębiorstw.
4.12.1.3 Struktura przychodów Emitenta
Struktura rodzajowa przychodów Spółki
Poniżej przedstawiona została struktura rodzajowa przychodów poprzednika prawnego Emitenta w okresie
26 lutego 2009 r. – 31 marca 2012 r.
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Tabela 8 Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie od 26 lutego 2009 r. do
31 marca 2012 r. (w tys. zł)
Wyszczególnienie
Przychody z usług
informatycznych

2009*

2010

2011

IQ 2011

IQ 2012

730,24

1.122,38

3.392,67

200,98

517,30

Tempo wzrostu

-

53,70%

202,27%

-

157,39%**

Przychody z wynajmu

2,00

2,67

10,90

1,20

0,00

Pozostałe

0,00

0,00

122,50

0,00

16,68

732,24

1.125,05

3.526,07

202,18

533,98

Przychody ze sprzedaży ogółem
Tempo wzrostu przychodów ogółem

-

53,64%

213,41%

-

164,11%**

* rok obrotowy za okres od 26.02.2009 r. do 31.12.2009 r.
** w porównaniu do danych za IQ 2011 r.
Źródło: Emitent

Na przestrzeni lat 2009-2011 Emitent odnotował ponad 381% wzrostu przychodów ze sprzedaży ogółem
z 732,24 tys. zł w 2009 r. (rok obrotowy za okres od 26 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.) do 3.392,67 tys. zł
na koniec 2011 r. Tak istotny wzrost przychodów Spółki wynikał z rozwoju prowadzonej działalności w zakresie
oferowania usług informatycznych, w tym w szczególności ze zwiększenia skali usług outsourcingu
informatycznego dla jednego klienta zagranicznego w latach 2009-2010, a także pozyskania krajowych firm
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w 2011 roku. Działania te przyczyniły się do dynamicznego wzrostu
przychodów z usług informatycznych, które w latach 2009-2011 wyniósł niespełna 365%.
W 2009 roku (rok obrotowy za okres od 26 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.) wartość przychodów ze
sprzedaży ogółem wyniosła 730,24 tys. zł, przy czym w następnym roku obrotowym sprzedaż ogółem wzrosła
do poziomu 1.122,38 tys. zł, co oznacza zwyżkę w ujęciu rocznym o 53,64%. Na opisywany wzrost w zasadzie
wyłączny wpływ miał wzrost skali świadczenia usług informatycznych, z tytułu których Emitent w 2009 r. (rok
obrotowy za okres od 26 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.) osiągnął 730,24 tys. zł, a w 2010 r. 1.122,38 tys.
zł, co stanowi wzrost o 53,70%. Pozostałą, niewielką część stanowiły przychody z podwynajmu pomieszczeń
biurowych, które nie były wykorzystywane przez Spółkę, które w latach 2009-2010 wyniosły odpowiednio
2,00 tys. zł i 2,67 tys. zł.
Pozytywna historyczna tendencja wzrostu przychodów ogółem została podtrzymana w kolejnym roku
obrotowym, czego potwierdzeniem są dane finansowe za okres 2011 roku. W porównaniu do 2010 roku,
przychody ze sprzedaży ogółem wzrosły o 213,41% do poziomu 3.526,07 tys. zł. W okresie tym wartość
przychodów z usług informatycznych wyniosła 3.392,67 tys. zł (wzrost o 202,27% w stosunku do 2010 roku).
Dynamiczny wzrost sprzedaży usług wynikał głównie z pozyskania krajowych firm z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, którym świadczone były usługi informatyczne. W analizowanym okresie Spółka osiągnęła
także 122,50 tys. zł pozostałych przychodów, na które składały się głównie usługi szkoleniowe, analizy
i specyfikacje, nie będące usługami programistycznymi. Ponadto, z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych
oraz dodatkowo podnajmu sali konferencyjnej w okresie 2011 r. Emitent uzyskał 10,90 tys. zł przychodów
z tytułu podwynajmu pomieszczeń biurowych.
Wartym zwrócenia uwagi jest fakt, iż w I kwartale 2012 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży ogółem
w wysokości 533,98 tys. zł, które były wyższe o 164,11% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r., kiedy to
wyniosły 202,18 tys. zł. Przeważającym źródłem przychodów w okresie I kwartału 2012 r. były usługi
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informatyczne, które wyniosły 517,30 tys. zł i wzrosły o 157,39% w porównaniu z I kwartałem 2011 r., wynosząc
wówczas 200,98 tys. zł. Osiągnięte przychody w okresie styczeń-marzec 2012 r. wynikały z realizacji zawartych
wcześniej kontraktów i umów na świadczenie usług outsourcingu IT. Pozostałe przychody w kwocie 16,68 tys. zł
wynikały ze sprzedaży usług szkoleniowych, analiz oraz specyfikacji. Należy również wskazać, iż w okresie
I kwartału 2012 r. Emitent nie osiągał jeszcze przychodów z oferowanych rozwiązań IT, tj. APLICON oraz
STOREQ. W omawianym okresie obowiązywał okres testowy dla w/w rozwiązań IT, w ramach którego klienci
nie ponosili opłat za użytkowanie aplikacji.
Struktura geograficzna przychodów Spółki
Emitent prowadzi działalność na międzynarodowym rynku informatycznym, w związku z czym w okresie
dotychczasowej działalności Spóła świadczyła usługi dla klientów z kraju jak i zagranicą.
Tabela 9 Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie od 26 lutego 2009 r.
do 31 marca 2012 r. (w tys. zł)
Wyszczególnienie
Sprzedaż krajowa

2009*

2010

2011

IQ 2011

IQ 2012

630,24

52,88

2.737,62

28,20

380,98

Tempo wzrostu

Sprzedaż eksportowa

-

102,00
Tempo wzrostu

Przychody ze sprzedaży ogółem

-91,61%

1.072,16
-

732,24

951,14%

1.125,04

5.077,04%

788,45

-

173,98

-26,46%

3.526,07

153,00
-

202,18

1.250,99%**

-12,06%**

533,98

* rok obrotowy za okres od 26.02.2009 r. do 31.12.2009 r.
** w porównaniu do danych za IQ 2011 r.
Źródło: Emitent

W latach 2009-2010 w zakresie przychodów ze sprzedaży ogółem do podmiotów krajowych Emitent odnotował
istotny spadek o ponad 91%, do poziomu 52,88 tys. zł na koniec 2010 r. Wpływ na tę sytuację miała realizacja
w 2009 r. kontraktu dla krajowego odbiorcy oraz brak jego kontynuacji w następnym roku. W zakresie
sprzedaży do podmiotów zagranicznych należy wskazać istotny wzrost o ponad 951% w okresie lat 2009-2010,
z 102,00 tys. zł na koniec 2009 r. do 1.072,16 tys. zł na koniec 2010 r. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, tak
duży wzrost osiąganych przychodów wynikał z przeniesienia w 2010 r. na poprzednika prawnego Emitenta,
kontraktów z kontrahentami zagranicznymi, które w 2009 r. były jeszcze realizowane w ramach działalności
gospodarczej Planet Soft Hubert Wochyński (działalność gospodarcza została zamknięta i wyrejestrowana
z dniem 30 lipca 2011 r.).
W porównaniu do lat 2009-2010 istotne odwrócenie tendencji nastąpiło w 2011 roku. Emitent pozyskał nowe
kontrakty na świadczenie usług outsourcingu IT dla podmiotów krajowych, co miało wpływ na duży wzrost
przychodów ze sprzedaży krajowej z 52,88 tys. zł w 2010 r. do poziomu 2.737,62 tys. zł w okresie 2011 roku
(wzrost w ujęciu rocznym o 5.077,04%). Wpływ na to miało pozyskanie dwóch klientów krajowych i realizacja w
ramach kontraktu aplikacji webowych na zlecenie klientów. Ponadto, w analizowanym okresie głównie
z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej za granicą i tym samym dokonywanych cieć w wydatkach na
usługi informatyczne, zmniejszeniu uległa sprzedaż zagraniczna Emitenta. Sprzedaż eksportowa zmniejszyła się
z 1.072,16 tys. zł w 2010 r. do 788,45 tys. zł w 2011 roku (spadek w ujęciu rocznym o 26,46%).
Podobna tendencja miała miejsce w I kwartale 2012 r., kiedy to przychody ze sprzedaży krajowej wzrosły
z poziomu 28,20 tys. zł w I kwartale 2011 r. do poziomu 380,98 tys. zł w okresie styczeń-marzec 2012 r. (wzrost
r/r wynosi 1.250,99%), na co miało wpływ świadczenie usług dla krajowych odbiorców. Ponadto, w wyniku
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mniejszej aktywności klientów zagranicznych, sprzedaż eksportowa zmalała ze 173,98 tys. zł do 153,00 tys. zł
w I kwartale 2012 r. (spadek o 12,06% r/r).
Wykres 1 Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie od 26 lutego 2009 r.
do 31 marca 2012 r. (w %)
100,00%
13,93%
22,36%
28,65%
75,00%
86,05%

95,30%

50,00%
86,07%

77,64%

71,35%

25,00%
13,95%

4,70%

0,00%
2009*

2010
Sprzedaż krajowa

2011

IQ 2011

IQ 2012

Sprzedaż eksportowa

* rok obrotowy za okres od 26.02.2009 r. do 31.12.2009 r.
Źródło: Emitent

Powyższy wykres przedstawia procentowy udział sprzedaży krajowej i zagranicznej w przychodach ze sprzedaży
ogółem Emitenta w okresie lat 2009-2011.
Sprzedaż krajowa w okresie lat 2009-2010 stanowiła odpowiednio 86,07% i 4,70% przychodów ze sprzedaży
ogółem, z kolei sprzedaż do podmiotów zagranicznych odpowiednio 13,93% i 95,30%. W kolejnym okresie
analizy w 2011 roku nastąpiło odwrócenie tendencji. Sprzedaż do krajowych klientów stanowiła 77,64%, z kolei
do odbiorców zagranicznych wyniosła 22,36% przychodów ze sprzedaży ogółem. Należy również wskazać, iż
w I kwartale 2012 r. udział sprzedaży krajowej wynosił 71,35%, a zagranicznej 28,65%, co potwierdza
zachowanie tendencji powstałej w całym 2011 r. Opis przyczyn zmian struktury geograficznej przychodów ze
sprzedaży Emitenta został przedstawiony powyżej.
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4.12.1.4 Struktura organizacyjna Emitenta
W toku prowadzonej działalności Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) wypracowała
następujący schemat struktury organizacyjnej działalności Emitenta:
Schemat 1 Struktura organizacyjna działalności Emitenta

Zarząd

Product Manager

Administracja
i support
klienta

Dział IT
APLICON

Dział
sprzedaży

Dział IT
STOREQ

Dział
marketingu

Źródło: Emitent

4.12.1.5 Kanały dystrybucji usług
Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) wykorzystuje kanały dystrybucji usług
w zależności od obszaru wykonywanej działalności.
Usługi outsourcingowe z zakresu IT, w szczególności na rynki zagraniczne świadczone są głównie bezpośrednio.
Emitent dociera do zainteresowanych odbiorców poprzez marketing szeptany oraz marketing internetowy.
Ponadto, Spółka okresowo wykorzystuje firmy zewnętrzne zajmujące się outsourcingiem sprzedaży lub
telemarketingiem, docierając przez te podmioty do zainteresowanych odbiorców.
Innowacyjne rozwiązania IT Emitenta są sprzedawane poprzez budowaną ogólnopolską sieć dystrybucyjną.
Budowa sieci dystrybucyjnej jest jednym z elementów strategii rozwoju Emitenta, której opis znajduje się w pkt
4.12.2 Strategia rozwoju Emitenta niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Zadaniem tworzonej sieci
dystrybucji jest sprzedaż usług IT, pozyskiwaniem klientów, a także instalacja oprogramowania u klienta i serwis
techniczny.
Tworzona sieć dystrybucyjna składa się z firm technicznych, które oprócz głównych zadań takich jak instalacja
oprogramowania u klienta oraz serwis techniczny, zajmują się także sprzedażą oprogramowania Spółki,
w szczególności wśród swych wcześniejszych klientów. Ponadto, na sieć dystrybucyjną Emitenta składają się
także sprzedawcy, których wyłącznym zadaniem jest pozyskiwanie klientów oraz sprzedaż usług IT Spółki.
4.12.1.6 Udział w segmencie oprogramowania oraz usług outsourcingu IT i analiza konkurencji
Emitenta
Zarząd Emitenta nie posiada dokładnej wiedzy na temat udziału Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT
Outsourcing sp. z o.o.) oraz innych podmiotów konkurencyjnych w obszarze segmentów oprogramowania oraz
usług outsourcingu IT. W niniejszym punkcie, w poniżej zamieszczonych akapitach przedstawiono opinię
Zarządu w zakresie pozycjonowania Spółki oraz jej usług na tle konkurencji.
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W zakresie usług outsourcingu IT konkurencja Emitenta funkcjonuje na rynku polskim oraz na rynkach
zagranicznych, w szczególności w Indiach, Chinach oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Bezpośrednią
konkurencję wobec Emitenta stanowią firmy świadczące usługi outsourcingu IT, tworzące dedykowane
aplikacje komputerowe oraz webowe. Względem Emitenta konkurencję stanowią także firmy outsourcingu
personalnego i agencje pracy, posiadające w swojej ofercie rekrutacje pracowników szczebla IT.


Na tle konkurencji z innych kontynentów zgodnie z opinią Zarządu Spółki istotne znaczenie ma:
bliskość geograficzna umożliwiająca częste i szybkie podróże do klienta, niewielkie bariery kulturowe
oraz zgodność czasowa umożliwiająca jednoczesną współpracę z klientem w godzinach jego pracy.



Na tle konkurencji z Polski należy wskazać duże doświadczenie Emitenta we współpracy z klientem
zagranicznym, w szczególności z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. W wyniku dotychczasowej kooperacji
Emitent zbudował bazę danych specjalistów IT komunikujących się w językach ww. krajów. Istotna
w tym zakresie jest także posiadana przez Spółkę znajomość realiów rynku IT w Wielkiej Brytanii
i Niemczech, a także znajomość głównych trendów technologicznych rozwijających się w obu tych
krajach.

W zakresie autorskich rozwiązań IT Emitenta bezpośrednią konkurencję na rynkach międzynarodowych stanowi
oprogramowanie oferujące podobne funkcje jak STOREQ oraz APLICON.


Względem usługi STOREQ główną konkurencję stanowią aplikacje DropBox, Box.net oraz Basecamp.
Na rynku polskim konkurencję w postaci podobnej aplikacji stanowi aplikacja Storino oraz tradycyjne
sposoby współdzielenia danych (rozwiązania substytutowe) poprzez nośniki danych, email oraz sieci
wewnątrz firm.
W stosunku do programów DropBox i Box.net oraz Storino usługa Emitenta adresowana jest wyłącznie
do klienta biznesowego, przez co STOREQ nastawiony jest wyłącznie na zaspokajanie potrzeb jednej
grupy docelowej. Ponadto oferta dostępu do aplikacji jest lepiej dopasowana, a wsparcie techniczne
w postaci infolinii nakierowane jest wyłącznie na problemy klientów biznesowych. Na tle usług
substytutowych STOREQ pozycjonuje się jako rozwiązanie proste i szybkie, a przy tym umożliwiające
dostęp do jednego pliku przy pomocy różnych urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu.



Względem usługi APLICON bezpośrednią konkurencję stanowią aplikacje popularnych producentów
oprogramowania komputerowego dla sektora MSP (m.in. Comarch S.A., InsERT S.A., Teta S.A., Sygnity
S.A.) oraz oprogramowanie Open Source dostępne w Internecie. Na tle największych producentów
programów dla małych i średnich przedsiębiorstw APLICON wyróżnia stosowany model płatności,
kompleksowość usługi poprzez dostęp do supportu technicznego i urządzenia IT, różnorodność
dostępnych narzędzi w APLICON, a także elastyczność rozumiana jako dowolność w doborze kolejnych
programów, dokonywana w łatwy i szybki sposób przez panel użytkownika. W stosunku do
oprogramowania Open Source dostępnego w Internecie, program Spółki nie wymaga specjalistycznej
wiedzy technicznej, gdyż Emitent zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne od momentu wdrożenia
usługi w siedzibie klienta, aż po ewentualne problemy techniczne powstałe w trakcie jego
użytkowania.
APLICON jest pozycjonowany jako usługa udostępniająca mikro i małym przedsiębiorstwom aplikacje
biznesowe wraz z infrastrukturą IT i supportem technicznym, co w opinii Zarządu Spółki stanowi
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niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową w Polsce. Wynika to głównie z faktu, iż większość ofert
aplikacji służących wsparciu poszczególnych obszarów pracy w firmie tworzona jest na zamówienie,
kosztuje od kilku do kilkunastu tysięcy złotych i skierowana jest głównie do dużych firm i korporacji.
4.12.1.7 Przewagi konkurencyjne
Przewagi konkurencyjne Spółki, wypracowane w toku prowadzonej działalności, będące odpowiedzią Emitenta
na wymagania zagranicznych klientów biznesowych, a także konkurencyjnych podmiotów funkcjonujących
w obrębie segmentu oprogramowania oraz outsourcingu IT i wynikające z obserwacji tendencji światowego
rynku IT, umożliwiły Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) rozwój prowadzonej
działalności.
Wśród najważniejszych przewag konkurencyjnych spółki Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing
sp. z o.o.) wymienić należy:
 ponad 10-letnie doświadczenie poparte bogatym know-how i znajomością międzynarodowego rynku
informatycznego,
 doświadczona kadra, realizująca dotychczas zakładane plany rozwojowe,
 współpraca z grupą stałych odbiorców, w tym klientów zagranicznych,
 struktura organizacyjna i zasoby IT nastawione na szybkie i niskokosztowe wprowadzanie nowych
rozwiązań IT,
 zorientowanie innowacyjnych rozwiązań IT (STOREQ i APLICON) na sektor małych i średnich
przedsiębiorstw, będący dotychczas niezagospodarowaną niszą rynkową,
 budowa ogólnopolskiej sieci dystrybucji jako cel emisyjny zakładanej strategii rozwoju Spółki,
 oparcie rozwiązań IT o oprogramowanie Open Source,
 jasno sprecyzowane plany rozwojowe.
4.12.2

Strategia rozwoju Emitenta

Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) funkcjonuje na międzynarodowym rynku
informatycznym, specjalizując się w segmentach oprogramowania oraz usług outsourcingu IT. Spółka świadcząc
usługi informatyczne dla klientów zagranicznych oraz opracowując dwa autorskie rozwiązania IT – STOREQ oraz
APLICON - dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wdrożyła do swojej działalności najnowsze
technologie i rozwiązania informatyczne stosowane na całym świecie, co pozwala na planowanie jej dalszego
rozwoju.
W planowanej strategii rozwoju Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) zakłada:
A. Prowadzenie prac nad opracowywaniem nowych innowacyjnych rozwiązań IT, również we
współpracy z firmami zewnętrznymi, nie wykluczając w tym zakresie tworzenia nowych podmiotów
zależnych oraz akwizycji innych podmiotów.
B. Budowę sieci dystrybucji usług IT Emitenta działającej w największych miastach w Polsce.
C. Współpraca z innymi producentami oprogramowania przy rozwoju usługi APLICON.
D. Rozwój idei Open Source na polskim rynku poprzez dalsze wdrożenia rozwiązań IT, dokonywanie
wsparcia technicznego oraz prowadzenie szkoleń i wydawnictw podręcznikowych.
W przyjętej strategii rozwoju Spółka zakłada intensyfikację skali prowadzonej działalności, przy jednoczesnym
wzroście wyników finansowych, których prognoza na lata 2012-2013 znajduje się w pkt 4.12.3 niniejszego
Dokumentu Informacyjnego. Przedmiotowe działania zostaną osiągnięte poprzez zakładaną w 2012 i 2013 roku
realizację następujących celów strategicznych:
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I.

Budowa sieci dystrybucji w 7 największych miastach Polski, w tym m.in. we Wrocławiu, Warszawie,
Katowicach oraz Poznaniu. Sieć dystrybucyjna oprócz sprzedaży usług IT i pozyskiwania odbiorców,
zajmuje się także instalacją rozwiązań IT u klienta oraz usługami serwisu technicznego. Zadania sieci
dystrybucyjnej wykonują firmy techniczne oraz zespół sprzedażowy, który składa się z przedstawicieli
handlowych (po jednym przedstawicielu na każdy region) działających na terenie całej Polski. Dalsze
plany przewidują, iż zespół sprzedażowy oprócz oferowania usług Spółki, w ramach APLICON
sprzedawać będzie także rozwiązania innych firm informatycznych, będących partnerami Emitenta.

II. Pozyskanie klientów korzystających z rozwiązań Emitenta. Z wykorzystaniem tworzonej sieci
dystrybucji, Spółka do końca 2013 r. zakłada pozyskanie 1.000 krajowych klientów z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw, korzystających z usług STOREQ i APLICON. Warto wspomnieć, iż zgodnie
z aktualnymi planami Emitenta promocja i sprzedaż STOREQ odbywać się będzie na rynkach
zagranicznych.
III. Rozwój istniejących rozwiązań IT i wprowadzenie do oferty nowych usług. W okresie 2012 roku
oprócz prac nad ulepszaniem dotychczasowych usług, Emitent planuje opracowanie i wprowadzenie
do sprzedaży co najmniej jednego nowego rozwiązania.
Poza wyżej wymienionymi, w zakresie celów długoterminowych Emitent zakłada:
I.

Budowa i rozwój Grupy Kapitałowej Planet Soft S.A. Na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego Spółka nie posiada podmiotów zależnych, w związku z tym nie tworzy ona grupy
kapitałowej. Niemniej jednak, w związku prowadzonymi pracami nad nowymi innowacyjnymi
rozwiązaniami IT, Zarząd Spółki nie wyklucza tworzenia nowych spółek zależnych, bądź też akwizycji
innych podmiotów. Emitent nie wyklucza także, iż w związku z rozwojem prowadzonej działalności,
część obecnej działalności operacyjnej, w szczególności w odniesieniu do poszczególnych usług,
zostanie przeniesiona do nowej zawiązanej spółki zależnej, do której zostanie wniesiona działalność
gospodarcza dotychczas skupiona w ramach Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing
sp. z o.o.), i która będzie wchodzić w skład podmiotów tworzących Grupę Kapitałową Planet Soft S.A.

Warto wspomnieć, że realizacja wymienionych celów jest efektem racjonalnych przemyśleń i dokładnej
kalkulacji Emitenta co do przyszłych korzyści wynikających z nowych usług.
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4.12.3

Prognozy finansowe

Emitent, w związku z przedstawioną w punkcie 4.12.2 strategią rozwoju Spółki, przedstawia poniżej
prognozowane wyniki finansowe na lata 2012-2013.
Wykres 2 Prognozy finansowe Emitenta na lata 2012-2013 (w tys. zł)
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Źródło: Emitent

Powyższe prognozy zostały przygotowane w oparciu o poniższe założenia:
 prognozowany przez Emitenta wzrost przychodów ze sprzedaży wynika z planowanej budowy sieci
dystrybucji, która będzie zlokalizowana w 7 miastach Polski oraz organizacji zespołu sprzedażowego
w ramach tworzonej sieci,


prognoza zakłada dalsze świadczenie usług outsourcingu informatycznego,



prognoza zakłada sprzedaż usług (STOREQ i APLICON) do 1.000 klientów z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw do 2013 r.,



prognoza zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży w 2012 r. o ok. 2% r/r, a w 2013 r. o ok. 40% r/r,



prognoza zakłada wzrost zysku netto w 2012 r. o ok. 46% r/r, a w 2013 r. o ok. 68% r/r,



prognoza nie zakłada pozyskania przez Emitenta środków unijnych, o które Spółka aplikuje bądź
zamierza aplikować,



w związku z planami budowy grupy kapitałowej niniejsza prognoza dotyczy jednostkowych wyników
finansowych Emitenta.

Prognozy wyników Emitenta nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.
Zarząd Spółki nie wyklucza, iż w okresie prognozy w związku z rozwojem Emitenta, cześć obecnej działalności
operacyjnej, w szczególności w odniesieniu do usługi APLICON, zostanie przeniesiona do nowej zawiązanej
spółki zależnej, do której zostanie przeniesiona określona część działalności gospodarczej, dotychczas skupionej
w ramach Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.), i która będzie wchodzić w skład
podmiotów tworzących Grupę Kapitałową Planet Soft S.A. W takim przypadku, Emitent nie wyklucza dokonania
korekty niniejszej prognozy finansowej, która uwzględniać będzie jednostkowe wyniki finansowe Spółki,
uwzględniające wydzielenie spółki zależnej.
Spółka nie wyklucza ubiegania się i pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania, w celu realizacji przyjętej
strategii rozwoju.
Ponadto Emitent zakłada, że oprócz zdarzeń związanych z typową działalnością Emitenta, żadne inne
wydarzenia nie będą miały wpływu na wyniki finansowe Spółki, w szczególności zdarzenia nadzwyczajne.
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4.12.4

Otoczenie rynkowe Emitenta

4.12.4.1 Wartość globalnego rynku informatycznego
Z opublikowanego przez Instytut Gartnera raportu Forecast Alert: IT Spending, Worldwide, 2008-2014 wynika,
iż w najbliższych latach światowy rynek IT będzie rozwijał się w tempie ok. 4,5% rocznie (mierzony złożoną
stopą wzrostu rocznego - CAGR). Do wspomnianego wzrostu ma się przyczyniać poprawa warunków
makroekonomicznych w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Europy Zachodniej. Według analityków Instytutu
przedsiębiorstwa działające w wymienionych krajach uważać będą inwestycje w technologie IT za kluczowe dla
swojego rozwoju.
Wykres 3 Globalne wydatki na IT w latach 2008-2010 oraz prognoza na lata 2011-2014 (w bln USD)
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Źródło: Gartner, Forecast Alert: IT Spending, Worldwide, 2008-2014

W 2009 roku odnotowano zmniejszenie wydatków na IT spowodowane światowym kryzysem finansowym, a co
za tym idzie ograniczonymi wydatkami inwestycyjnymi przedsiębiorstw. Jednakże trend rosnący powrócił
w 2010 r., kiedy to wartość światowych wydatków na IT wyniosła 3,4 bln USD. Prognozowane globalne wydatki
na IT w roku 2011-2012 osiągną odpowiednio poziom 3,6 bln USD i 3,7 bln USD, a w przedziale dwóch kolejnych
lat mają one przekroczą wartość 4 bln USD.
4.12.4.2 Wartość polskiego rynku informatycznego
Polski rynek IT pod względem wartościowym jest zdecydowanie największy w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej, osiągając wartość 27,8 mld zł w 2010 r. Podstawowymi determinantami rozwoju rynku IT jest
sytuacja gospodarcza kraju, poziom wzrostu PKB, planowane wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw oraz wzrost
zamożności społeczeństwa.
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Wykres 4 Wielkość i dynamika wzrostu wartości rynku IT w Polsce w latach 2002-2010 i prognoza na
2011 r. (w mld zł i w %)
40
30

25,8

20
12,5
10

13,7

15,5

17,1

20,1

22,3

27,8
24,2

15,7%

14,9%

10,9%
5,00%

17,5%
9,6%

13,1%

29,2

10,3%

-6,2%

2,4%

0
2002

2003

2004

2005

2006

Wielkość (mld zł)

2007

2008

2009

2010

2011P

Dynamika r/r (%)

P – prognoza
Źródło: PMR, "Rynek IT w Polsce w 2006-2008"; Teleinfo, "Raport Teleinfo500 2006 r."; EITO "Country Report Poland 2010
r."; www.computerworld.pl, “Rynek IT w Polsce”, 19 stycznia 2011 r.

Rynek informatyczny w Polsce od kilku lat znajduje się w długotrwałym trendzie wzrostowym, który w 2009 r.
ze względu na światowy kryzys gospodarczy został odwrócony. W 2009 r. wartość polskiego rynku IT obniżyła
się o 6,2% w porównaniu z 2008 r. i wyniosła 24,2 mld zł. W 2010 r. branża IT znowu powróciła na dynamiczną
ścieżkę wzrostu. W 2010 r. wartość tego rynku osiągnęła historyczne maksimum wielkości, która wyniosła 27,8
mld zł. W 2011 r. wraz z utrzymaniem koniunktury gospodarczej kraju, prognozuje się dalszy dynamiczny rozwój
branży IT, a co za tym idzie również kolejny historyczny rekord wartości sektora rynku informatycznego
3
w Polsce, który wg prognoz ma wynieść ok. 29,2 mld zł, co stanowić będzie wzrost o 5% r/r.
4.12.4.3 Struktura przedmiotowa polskiego rynku IT
Branża IT składa się z trzech sektorów w których klasyfikowana jest cała wartość tego rynku, tj. sprzęt, usługi i
oprogramowanie. Największym segmentem na polskim rynku informatycznym jest dystrybucja sprzętu IT, która
w 2010 r. wyniosła 15,3 mld zł, co w porównaniu z 2002 oznacza dwu i pół krotny wzrost wartości. Warto
zauważyć, iż wzrost wartości segmentu sprzętu w 2010 r. w stosunku do 2009 r. wyniósł 49,3%. Drugim pod
względem wielkości jest segment usług, jego wartość w 2009 r. nie uległa zmianie, a w roku 2010 osiągnęła
poziom 8,9 mld zł, co oznacza wzrost o 3,1% r/r. Trzecim sektorem jest segment oprogramowania. Ta część
rynku IT w 2010 r. uległa zmniejszeniu o -31,9% r/r i w 2010 r. wyniosła 3,6 mld zł.

3

PMR, "Rynek IT w Polsce w 2006-2008"; Teleinfo, "Raport Teleinfo500 2006 r."; EITO, "Country Report Poland 2010 r.";
www.computerworld.pl, “Rynek IT w Polsce”, 19 stycznia 2011 r.
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Wykres 5 Struktura wartościowa rynku IT w Polsce w latach 2002-2010 i prognoza na 2011 r. (w mld
zł)
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Źródło: Teleinfo, "Raport Teleinfo500 2006 r."; EITO, "Country Report Poland 2010 r."; www.computerworld.pl, “Rynek IT
w Polsce”, 19 stycznia 2011 r.

Prognozy dla polskiego rynku informatycznego na koniec 2011 r. zakładają, iż każdy segment rynku osiągnie
dodatni wzrost, tj. sprzętu o 3,0% r/r, usług o 7,0% r/r, a oprogramowania o 8,0% r/r. Największy wzrost
wartości będzie udziałem segmentu oprogramowania, co jest po części efektem odrobienia istotnego spadku
wartości z 2010 r. Prognozowana zwyżka wartości pozostałych dwóch segmentów, tj. sprzętu i usług będzie
4
kontynuacją wzrostu z 2010 r.
Wykres 6 Dynamika zmian wartości segmentów rynku IT w Polsce w latach 2003-2010 i prognoza na
rok 2011 (w %)
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Źródło: Teleinfo, "Raport Teleinfo500 2006 r."; EITO, "Country Report Poland 2010 r."; www.computerworld.pl, “Rynek IT
w Polsce”, 19 stycznia 2011 r.
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www.computerworld.pl, “Rynek IT w Polsce”, 19 stycznia 2011 r.
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Wykres 7 Struktura udziałowa segmentów rynku IT w Polsce w latach 2002-2010 i prognoza na 2011
r. (w mld zł)
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Źródło: Teleinfo, "Raport Teleinfo500 2006 r."; EITO, "Country Report Poland 2010 r."; www.computerworld.pl, “Rynek IT
w Polsce”, 19 stycznia 2011 r.

Udział segmentu sprzętu na przestrzeni lat 2002-2009 zmniejszał się z poziomu 50,0% w 2002 r. do poziomu
43,0% w 2009 r. Trend spadkowy uległ odwróceniu w 2010 r., kiedy to udział segmentu sprzętu wzrósł do
maksymalnego poziomu 54,9% w polskim rynku IT. Prognozowany udział segmentu sprzętu na 2011 r. ma być
nieznacznie niższy i ma wynieść 53,9%. Ponadto, w latach 2002-2010 najbardziej stabilnym sektorem rynku IT
pod względem wielkości udziałów był segment usług, a jego udział wahał się w granicach ok. 29%-35%.
Niezmienne w stosunku do udziału z 2010 r. są również prognozy na 2011 r., które zakładają osiągnięcie przez
segment usług poziomu 32,7% udziału w polskim rynku IT. Największy spadek udziału spośród trzech sektorów
w analizowanych latach odnotowany został w segmencie oprogramowania. W 2010 r. udział oprogramowania
5
zmniejszył się do 13,0% z 21,6% w 2009 r.
Ponadto długoterminowe prognozy na 2014 r. zakładają rokroczne zmniejszanie się udziału segmentu sprzętu
komputerowego na korzyść usług informatycznych oraz oprogramowania. Na koniec 2014 r. planowany udział
sprzętu ma wynieść 37,0%, oprogramowania 22,0%, a największy udział przypadnie usługom IT - 41,0% całości
rynku informatycznego w Polsce. Powodem zmniejszania się udziału sprzętu komputerowego jest
unowocześnianie się sektora, wynikające z upodabniania się Polski do rozwiniętych rynków Europy Zachodniej.
Jednocześnie większe znaczenie na rynku zdobędą oprogramowanie i usługi informatyczne.
4.12.4.4 Charakterystyka segmentów działalności Emitenta
Aplikacje dedykowane
Jednym z obszarów działalności Spółki jest segment aplikacji dedykowanych (oprogramowanie tworzone na
zamówienie), które realizowane są na potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Najbardziej
poszukiwanymi rozwiązaniami tego rodzaju są wspomagające mobilność pracowników, procesy zarządzania
przedsiębiorstwem, logistykę, a także zarządzanie relacjami z klientem.
5

Teleinfo, "Raport Teleinfo500 2006 r."; EITO, "Country Report Poland 2010 r."; www.computerworld.pl, “Rynek IT
w Polsce”, 19 stycznia 2011 r.
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Zgodnie z opinią Signity w polskim sektorze małych i średnich spółek istnieje wysoki potencjał dla aplikacji
dedykowanych. Jak wynika z szacunków firmy badawczej PMR w Polsce działa ponad 1,5 mln firm z sektora
małych i średnich przedsiębiorstw, a na rozwiązania IT wydają rocznie do 5 mld zł. Co więcej, firma badawcza
6
IDC wskazuje, iż wartość tego rynku rośnie szacunkowo w tempie 5% rocznie.
Tabela 10 Małe i średnie firmy mające oprogramowanie finansowo-księgowe
Wielkość zatrudnienia

Odsetek firm

Liczba firm

10 - 49 osób

61%

48 tys.

50 - 249 osób

69%

11 tys.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, „Firmy rezygnują z własnych serwerów i bujają w chmurze”, 21 listopada 2011 r.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez PMR ok. 61% firm zatrudniających 10-49 pracowników posiada
oprogramowanie finansowo-księgowe. Z kolei w przypadku firm zatrudniających od 50 do 249 osób odsetek
takich firm zwiększa się do poziomu 69%.
Z badań przeprowadzonych przez firmę badawczą PMR wynika, iż przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób
najczęściej wykorzystują oprogramowanie kupowane z zestawem komputerowym. Z danych opartych na
badaniu 800 firm wynika, że poza standardowym oprogramowaniem biurowym i antywirusowym innymi
najczęściej stosowanymi aplikacjami są programy finansowo-księgowe.
Cloud computing
Szacuje się, że ok. 20 % firm z w/w sektora, które staną w najbliższych miesiącach przed decyzją o inwestycjach
w nowe rozwiązania IT, wybiorą rozwiązania oferowane w systemie cloud, czyli tzw. chmurze. Udział rozwiązań
w chmurze w wydatkach na IT wzrośnie z 10% na koniec 2011 r. i za trzy lata wyniesie do 16% całości wydatków
7
na IT tego sektora.
Cloud computing – jest specyficznym modelem zarządzania środowiskiem IT. Wzrastająca popularność tego
rozwiązania wynika z korzyści jakie płyną z jego stosowania, gdyż pozwala ono na przeniesienie całości ciężaru
świadczonych usług IT na serwer oraz umożliwia stały dostęp poprzez komputery klienckie. Powoduje to
zwiększenie bezpieczeństwa i szybkości procesów, która wynika z mocy obliczeniowe serwera. Cloud computing
stanowi odpowiedź na potrzeby nowej epoki IT, w której priorytetem są szybkość reakcji, wydajności
8
i efektywność.
Z analizy przeprowadzonej przez Gartner Dataquest Insight wynika, iż wartość rynku cloud computing
w najbliższych latach będzie dynamicznie wzrastać. Gartner prognozuje, że przychody z cloud services osiągną
nawet 56,3 mld USD w 2009 r., co spowoduje wzrost o 21,3% w stosunku do 2008 r., kiedy przychody te
wyniosły 46,4 mld USD. Według prognoz Gartnera rynek ten ma się rozwijać dynamicznie i jego wartość w 2013
9
r. wyniesie ok. 150,1 mld USD. Intensywny rozwój rynku przewidują również analitycy Merrill Lynch. Według
10
ich prognozy, rynek cloud computing będzie wart 160 mld USD już w 2011 r. Z kolei firma IDC przewiduje, iż
6
7

Dziennik Gazeta Prawna, „Firmy rezygnują z własnych serwerów i bujają w chmurze”, 21 listopada 2011 r.
Dziennik Gazeta Prawna, „Firmy rezygnują z własnych serwerów i bujają w chmurze”, 21 listopada 2011 r.

8

www-05.ibm.com, „Cloud computing”
www.ibard24.pl, „Światowe dochody z Cloud Services wzrosną o 21,3 procent w 2009 r.”, 6 maja 2009 r.
10
Jennifer LeClaire, „Definition of Cloud Computing Comes Under Fire”, 27 lipca 2009 r.
9
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globalne wydatki IT na Cloud Services mogą sięgnąć 42,3 mld USD w 2012 r. Daje to złożoną roczną stopę
wzrostu na poziomie 27% w porównaniu do 2008 r., kiedy wydatki te wynosiły 16,2 mld USD.
Wykres 8 Globalne wydatki związane z cloud service z uwzględnieniem typu usługi/produktu w 2008
r. i prognoza na 2012 r. (w %)
Magazyn
(storage)
5%
Serwer
9%

Magazyn
(storage)
13%

2008

2012P

Serwer
8%

Rozwój i
rozmieszczen
ie aplikacji
11%

Rozwój i
rozmieszczen
ie aplikacji
9%

Aplikacje
biznesowe
57%

Aplikacje
biznesowe
52%

Infrastruktur
a
programowa
18%

Infrastruktura
programowa
18%

Źródło: IDC, "IT Cloud Services Forecast – 2008, 2012: A Key Driver of New Growth", 8 października 2008 r.

Zgodnie z danymi firmy badawczej IDC największy udział w globalnych wydatkach związanych z cloud service
posiadają aplikacje biznesowe (57%) i zgodnie z prognozami w 2012 r. grupa ta nadal utrzyma większość udziału
(52%) w ogóle wydatków. Warto wskazać, iż istotny udział w tym zakresie posiada także infrastruktura
programowa oraz rozwój i rozmieszczenie aplikacji.
Outsourcing usług IT
W dobie coraz silniejszej konkurencji przedsiębiorstw na obsługiwanych rynkach, wiele z nich podejmuje
decyzję o zastosowaniu outsourcingu. Obszar, który często oddawany jest w ręce zewnętrznych specjalistów to
IT. Outsourcing informatyczny pozwala firmom zwiększyć efektywność jej działań, dzięki dostępowi do
specjalistycznej wiedzy, redukcji kosztów, a także oszczędności zasobów ludzkich i kapitałów. Współpraca
z podmiotem wyspecjalizowanym w obszarze IT może przybierać formę zrealizowania konkretnego projektu
bądź stałej współpracy. Najczęstszymi odbiorcami usług outsourcingu IT są przedsiębiorstwa z takich branż, jak:
finanse, handel detaliczny, energetyka, gazownictwo oraz telekomunikacja.

Wykres 9 Wartość rynku outsourcingu IT w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w 2009 r.
(w mln USD)
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Źródło: Central and Eastern Europe IT Outsourcing Association, "Central and Eastern Europe IT Outsourcing Review 2010",
styczeń 2010 r.
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Z raportu opracowanego przez Central and Eastern European Outsourcing Association pt. " Central and Eastern
Europe IT Outsourcing Review 2010" wynika, iż polski rynek outsourcingu IT jest czwartym co do wielkości
wśród badanych. Jego wartość w 2009 roku wynosiła 451 mln USD. Co więcej jego wartość dynamicznie
wzrasta. W 2010 roku polski rynek outsourcingu IT wyceniany był na 500 mln dolarów. Z pośród badanych
11
państw największy rynek outsourcingu IT w 2009 r. znajdował się na Ukrainie i wyceniany był na 697 mln USD.
4.12.4.5 Sytuacja makroekonomiczna w Polsce
Emitent część działalności prowadzi na obszarze Polski, powoduje to zatem zależność kondycji finansowomajątkowej Spółki od sytuacji makroekonomicznej Polski. Kluczową dla Spółki branżą, w związku
z charakterystyką działalności, jest rynek IT, a w szczególności segment usług outsourcingu IT oraz
oprogramowania.
Wskaźniki makroekonomiczne
Sytuacja gospodarcza Polski jest dobrze odzwierciedlana poprzez wskaźniki makroekonomiczne, do
najważniejszych z nich można zaliczyć:


dynamikę Produktu Krajowego Brutto,



wskaźnik inflacji,



stopę bezrobocia,



wzrost realny wynagrodzeń brutto.

Według rocznych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Polska gospodarka w 2011 r. wykazała się
dodatnim wzrostem gospodarczym na poziomie 4,3% i był to jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej.
Wzrost ten świadczy o trwałym oddaleniu się od perspektywy recesji, która dotknęła większość gospodarek
z otoczenia naszego kraju. Tym niemniej, gospodarka Polski odczuła skutki sytuacji panującej w światowej
gospodarce. W naszym kraju wystąpił znaczący efekt spowolnienia gospodarczego, jednak ostatnie odczyty
12
wzrostu PKB za 2011 r. przekonują, iż Polska weszła już na stabilną ścieżkę ożywienia gospodarczego.
Sytuacja polskiej gospodarki, na tle zarówno krajów strefy euro, jak i krajów naszego regionu, prezentuje się
korzystnie. Polska, utrzymała ożywienie gospodarcze w całym 2011 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 słuszność polskich regulacji.
Wszystko wskazuje na to, że w 2012 r. Polska znajdzie się w grupie państw członkowskich, które będą
13
przodować w tempie wzrostu gospodarczego.

11

Central and Eastern Europe IT Outsourcing Association, "Central and Eastern Europe IT Outsourcing Review 2010", styczeń
2010 r.
12
GUS, „Roczne mierniki gospodarcze”, marzec 2012 r.
13

GUS, „Roczne mierniki gospodarcze”, marzec 2012 r.
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Tabela 11 Wybrane wskaźniki makroekonomiczne Polski w latach 2006-2011 oraz prognozy na lata
2012-2013 (w %)
Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012P

2013P

Produkt krajowy brutto

6,2%

6,8%

5,1%

1,6%

3,9%

4,3%

2,9%

3,2%

Inflacja

1,0%

2,5%

4,2%

3,5%

2,6%

4,3%

3,9%

2,8%

Stopa bezrobocia

14,8%

11,2%

9,5%

12,1%

12,4%

12,5%

12,8%

11,8%

Wynagrodzenie realne
brutto

4,0%

5,5%

5,9%

2,0%

1,5%

1,4%

2,6%

2,0%

P – prognoza,
Źródło: GUS, „Roczne mierniki gospodarcze”, marzec 2012 r.; IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 73”,
1 lutego 2012 r.

Produkt Krajowy Brutto
Zgodnie z szacowanymi danymi Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową produkt krajowy brutto w Polsce
w czwartym kwartale 2011 r. był wyższy o 4,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
W związku z tempem wzrostu gospodarczego można zatem mówić o utrzymywaniu się w czwartym kwartale
względnie korzystnej koniunktury gospodarczej. Należy wskazać, iż okres ten był czwartym z kolei kwartałem,
w którym tempo wzrostu gospodarczego w Polsce spadało bądź utrzymywało się na poziomie z kwartału
14
poprzedniego.
Składową PKB, której dynamika zarówno w IV kwartale, jak i w całym 2011 r. była największa był popyt krajowy,
którego tempo wzrostu według danych IBnGR w IV kwartale 2011 r. wyniosło 3,6%, a w całym 2011 r. 3,8%.
Wysokie tempo wzrostu popytu w omawianym okresie wynikało przede wszystkim ze wznowienia
dynamicznego przyrostu inwestycyjnego, po okresie ograniczania mającym miejsce w 2009 r., oraz ze wzrostu
spożycia. W okresie październik-grudzień 2011 r. tempo wzrostu spożycia indywidualnego, czyli wydatków
konsumpcyjnych ludności, wyniosło 2,2%, a w okresie styczeń – grudzień 2011 r. 3,1%. Oznacza to, że powyższy
wskaźnik pomimo, iż czwarty kwartał z rzędu był niższy niż trzy miesiące wcześniej to spadek ten wynosił
jedynie 0,1 pkt proc. w porównaniu do 2010 r. Powyższa sytuacja wynikała przede wszystkim ze wzrostu cen
żywności oraz utrzymania mieszkania, a także wolniejszego tempa przyrostu realnych wynagrodzeń
gospodarstw domowych. Tempo wzrostu spożycia ogółem wyniosło w IV kwartale 2011 r. 1,0% oraz 2,1%
w całym 2011 roku, czyli o 1,4 pkt proc. mniej niż w 2010 r. Z kolei tempo wzrostu nakładów brutto na środki
trwałe, czyli inwestycje, w IV kwartale 2011 r. wynosiło 11,00%, czyli o 4 pkt proc. więcej niż w trzecim kwartale
2011 r. i o 2,3 pkt proc. więcej niż w całym 2011 r. Należy dodać, iż dynamika nakładów brutto na środki trwałe
w IV kwartale 2011 r. była najwyższa od czternastu kwartałów i wynikała z wysokiego stopnia wykorzystania
mocy produkcyjnych oraz realizacji inwestycji, które były wcześniej odkładane. Zgodnie z danymi
zaprezentowanymi przez Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki w 2011 r. w Polsce utrzymało
się silne ożywienie obrotów handlowych z zagranicą. Szybszy wzrost eksportu niż importu przyczynił się do
15
wzrostu PKB o ok. 0,5 pkt proc.
W 2011 r. najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki po raz kolejny było budownictwo. Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową oszacował tempo wzrostu wartości dodanej tej części gospodarki na 11,8%, a produkcji
sprzedanej budownictwa na 16,3%. Powyższe wyniki sektora budowlanego można wiązać z przyspieszeniem
prac związanych z przygotowaniem do EURO 2012 oraz zwiększeniem aktywności w budownictwie
14

IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 73”, 1 lutego 2012 r.
IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 73”, 1 lutego 2012 r.; Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa
Gospodarki, „Analiza sytuacji gospodarczej Polski w 2011 r.”, marzec 2012 r.
15
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mieszkaniowym. Z kolei wartość dodana w przemyśle w 2011 r. zwiększyła się o 6,3%, tym samym zwalniając
tempo wzrostu w porównaniu do 2010 r. o 3 pkt proc. Natomiast roczne i kwartalne tempo wzrostu wartości
dodanej w usługach rynkowych wyniosło odpowiednio 3,2 oraz 3,3 proc. Do stopniowego wzrostu tego
wskaźnika, z kwartału na kwartał, przyczynił się w głównej mierze sektor pośrednictwa nieruchomości
16
i wsparcia dla firm.
Wykres 10 Dynamika wzrostu Produktu Krajowego Brutto w Polsce w latach 1996-2011 oraz
prognozy na lata 2012 – 2013 (w %)
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P – prognoza,
Źródło: GUS, „Roczne mierniki gospodarcze”, marzec 2012 r.; IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 73”,
1 lutego 2012 r.

Według prognoz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, w 2012 r. dynamika PKB w Polsce wyniesie
ok. 2,9%. Pomimo, iż tempo wzrostu gospodarczego znacznie zwolni (o ok. 1,4 pkt proc. w porównaniu do 2011
r.) to Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej będzie jednym z najszybciej rosnących krajów
członkowskich. Według Instytutu w 2012 r. będzie miał miejsce powolny spadek kwartalnych wyników PKB od
3,7% w pierwszym kwartale 2012 r. do 2,4% w ostatnim kwartale 2012 r. Z kolei w 2013 r., zgodnie
17
z prognozami IBnGR, nastąpi poprawa i wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie ok. 3,2%.
W 2012 r. sektorowy wzorzec wzrostu będzie przypominał ten z 2011 r. Ponownie najszybciej rozwijającą się
gałęzią gospodarki będzie budownictwo, gdzie wartość dodana wzrośnie o 9,3%. Wzrostem charakteryzować
się będą również przemysł (4,9%) i usługi rynkowe (2,7%). Warto podkreślić, iż sektor budowlany,
w przeciwieństwie do pozostałych wspomnianych sektorów, będzie wzrastał szybciej w pierwszej połowie 2012
r. Wynika to z faktu, iż w pierwszych dwóch kwartałach 2012 r. wykonywane będą ostatnie prace związane
z realizacją inwestycji przed rozpoczynającym się w czerwcu turniejem piłkarskim EURO 2012. Dotyczy to nie
tylko dużych projektów publicznych, ale również mniejszych inwestycji realizowanych przez podmioty
prywatne, na przykład w turystyce. Zgodnie z prognozą Instytutu w 2013 r. powyższe sektory będą rozwijać się
wolniej niż w 2012 r. lub w takim samym tempie. Natomiast budownictwo niezmiennie pozostanie liderem
18
wzrostu.

16

IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 73”, 1 lutego 2012 r.; Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa
Gospodarki, „Analiza sytuacji gospodarczej Polski w 2011 r.”, marzec 2012 r.
17
IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 73”, 1 lutego 2012 r.; „IBnGR: Polski PKB wzrośnie o 2,9 proc. w 2012
r. i 3,2 proc. w 2013 r.”, www.forsla.pl; luty 2012 r.
18
IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 73”, 1 lutego 2012 r.
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Prognozowane tempo wzrostu popytu krajowego w 2012 r. ma wynieść 2,7%, czyli o ok. 1 pkt proc. mniej niż
w 2011 r., czego powodem będzie głównie znaczny spadek popytu inwestycyjnego. Jednakże w 2013 r. popyt
krajowy przyśpieszy i wzrośnie o ok. 3,5 %. Natomiast spożycie indywidualne w 2012 r. wzrośnie o 2,8%
w porównaniu do 3,1% w 2011 r. Na spowolnienie tempa wzrostu popytu krajowego oraz spożycia
indywidualnego w 2012 r. duży wpływ będą miały pogarszające się nastroje zarówno wśród konsumentów, jak
i przedsiębiorców. W warunkach zagrożenia recesją w krajach Unii Europejskiej, ryzyko zmniejszenia się
19
eksportu oraz zmniejszenia popytu krajowego należy uważać za szczególnie niepokojące.
Inflacja
Zgodnie z danym przedstawionymi przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wzrost cen towarów i usług
konsumpcyjnych w czwartym kwartale 2011 r. w Polsce wyniósł 4,6%, a w całym 2011 r. średnie tempo wzrostu
cen i usług konsumpcyjnych wyniosło 4,3%, czyli o 1,7 pkt proc. więcej niż w 2010 r. Wskaźnik ten przekroczył
więc dopuszczalny poziom wahań dla inflacji o 0,8 punktu procentowego, wyznaczonego przez NBP.
Największym wzrostem cen w 2011 r. cechowały się: paliwo do prywatnych środków transportu (o 13,7%),
20
nośniki energii wykorzystywane w użytkowaniu mieszkań (o 7,4%) , a także żywność (o 5,6%).
Najwyższy wskaźnik inflacji w 2011 r. odnotowano w maju, kiedy to średnie tempo wzrostu cen i usług
konsumpcyjnych wyniosło 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Oznacza to, że
w maju 2011 r. inflacja w Polsce była najwyższa od 10 lat. Najszybciej rosły ceny żywności i napojów
bezalkoholowych – 8,8%, podczas gdy w maju roku poprzedniego wzrosły jedynie o 0,6%. Ceny transportu
zwiększyły się z kolei o 6,8%, w tym paliwa do prywatnych środków transportu aż o 11,9%, a opłaty związane
21
z mieszkaniem o 5,2%. W omawianym okresie spadły jedynie ceny w zakresie łączności – o 1,9%.
Wykres 11 Stopa inflacji w Polsce w okresie styczeń 2000 r. – styczeń 2012 r. (w %)
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Źródło: GUS, "Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne", 23 luty 2012 r.

W ocenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w 2012 r. inflacja pomimo, iż w porównaniu do 2011 r.
spadnie, to wciąż pozostanie poważnym problemem polskiej gospodarki. W pierwszej połowie 2012 r. według
19
20
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danych IBnGR inflacja, będzie utrzymywać się na poziomie powyżej 4%, a w drugiej połowie roku spadnie,
kształtując się w IV kwartale na poziomie 3,4%. W całym 2012 r. inflacja wyniesie 3,9%. W 2013 r. tempo
wzrostu cen i usług konsumpcyjnych będzie dalej spowalniać – prognozowany średni poziom inflacji w 2013 r.
wynosi 2,8%. Prognoza inflacji obarczona jest jednak dużym ryzykiem, co wynika z niepewnej sytuacji na
rynkach finansowych oraz zagrożeniem okresowych deprecjacji złotego. Ponadto na dużą niepewność prognozy
inflacji wpływa również niejasna sytuacja w Iranie i ewentualność wystąpienia perturbacji na światowym rynku
22
paliwowym.
Stopa bezrobocia
Według danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową sytuacja na polskim rynku pracy w 2011 r. była
niekorzystna. Podobnie kształtują się perspektywy jej zmian roku następnym. W 2011 r. stopa bezrobocia
rejestrowanego wynosiła 12,5%, a w miesiącach styczeń – marzec oscylowała wokół 13% i była najwyższa w
całym roku. W następnych miesiącach 2011 r. stopa bezrobocia znacznie spadła i osiągnęła w październiku
wartość 11,8%, a następnie znów zaczęła wzrastać, tym samym na koniec 2011 r. wyniosła 12,5%, czyli o 0,1 pkt
23
proc. więcej niż w grudniu roku poprzedniego.
Wykres 12 Stopa bezrobocia w Polsce w okresie styczeń 2000 r. – styczeń 2012 r. (w %)
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Źródło: GUS, "Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne", 23 luty 2012 r.

W 2012 r. IBnGR prognozuje wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego do 12,8%. Przyczyną pogarszania się
sytuacji na rynku pracy będzie w głównej mierze wolniejszy wzrost gospodarczy, pesymistyczne nastroje wśród
przedsiębiorców oraz malejąca skłonność do inwestycji, w tym inwestycji w tworzenie nowych miejsc pracy.
Natomiast w 2013 r., według prognoz IBnGR, sytuacja na rynku pracy zacznie się poprawiać, a stopa bezrobocia
24
rejestrowanego na koniec 2013 r. wyniesie 11,8%.
Wynagrodzenie realne brutto
W czwartym kwartale 2011 r. tempo wzrostu przeciętnego miesięcznego realnego wynagrodzenia brutto uległo
zmniejszeniu i w okresie październik-grudzień wynosiło ono 1,5%, a w całym 2011 r. 1,4%. Największy wzrost
ww. wskaźnika można było zaobserwować w czerwcu (wzrost o 1,6%), a największy spadek w listopadzie
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(spadek o 0,2%). Warto również wskazać, że w grudniu 2011 r. przeciętne miesięczne realne wynagrodzenie
25
brutto pierwszy raz przekroczyło kwotę 4 tys. zł i wyniosło 4.015,37 zł.
Wykres 13 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie realne brutto w gospodarce narodowej w Polsce
w okresie od początku stycznia 2005 r. do końca stycznia 2012 r. (w zł)
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Źródło: GUS, "Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”, 23 luty 2012 r.

Według prognoz IBnGR w 2012 r. wzrost wynagrodzeń będzie znacznie szybszy niż w roku poprzednim
i wyniesie 2,6%, w tym największy wzrost będzie miał miejsce w IV kwartale (wzrost o 3,2%). Natomiast w 2013
26
r. można oczekiwać niewielkiego spowolnienia do 2% r/r.

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 okresie objętym sprawozdaniem finansowym za 2011 r. poprzednik prawny Emitenta dokonywał inwestycje,
które obejmują wydatki związane z realizacją projektów innowacyjnych rozwiązań IT – APLICON i STOREQ.
 Projekt STOREQ został wsparty dofinansowaniem w ramach działania 8.1, Wspieranie działalności
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8, Społeczeństwo informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 20072013. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2011 r. na projekt STOREQ wyniosła
322,51 tys. zł netto. Ponadto, w 2011 r. Emitent po okresie kwalifikowalności wydatków na potrzeby
realizacji projektu STOREQ poniósł wydatki w kwocie równej 57,00 tys. zł netto.
 Na realizację projektu APLICON w 2011 r. Emitent w ramach własnych środków poniósł wydatki w kwocie
14,95 tys. zł netto.
Ponadto, w okresie objętym sprawozdaniem finansowym za 2011 r. poprzednik prawny Emitenta dokonał
inwestycji kapitałowych. Umowa objęcia obligacji pomiędzy Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. a JDI
Consulting sp. z o.o. została zawarta z dniem 29 grudnia 2011 r., na podstawie której poprzednik prawny
Emitenta objął 46 obligacji na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 46, o wartości nominalnej 10.000,00 zł,
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o oprocentowaniu zmiennym równym WIBOR 1Y + 7% i terminie zapadalności przypadającym w dniu 30
września 2012 r. Cena emisyjna obligacji była równa ich wartości nominalnej i wyniosła 10.000,00 zł.
W dniu 29 grudnia 2011 r. pomiędzy Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. a Panem Hubertem Wochyńskim
(Prezes Zarządu Emitenta) zawarta została umowa poręczenia obligacji, zgodnie z którą Pan Hubert Wochyński
udzielił poręczenia za zobowiązanie z tytułu objęcia obligacji w wysokości 460.000,00 zł wyemitowanych przez
JDI Consulting sp. z o.o.
W okresie 2010 r. poprzednik prawny Emitenta dokonywał inwestycji, które obejmowały wydatki związane
z opracowaniem innowacyjnego rozwiązania IT - STOREQ. Jak wskazano powyżej, projekt został wsparty
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, a kwota wydatków kwalifikowanych poniesionych w okresie
2010 r. wyniosła 424,22 tys. zł netto, w tym znajdują się inwestycje w wartości niematerialne i prawne, tj.
nabycie licencji na oprogramowanie na kwotę 20,28 tys. zł netto.
W okresie 2009 r. poprzednik prawny Emitenta dokonywał inwestycji na łączną kwotę 65,75 tys. zł netto,
w tym w środki trwałe 30,80 tys. zł i w wartości niematerialne i prawne 34,95 tys. zł. Dokonane inwestycje
dotyczyły nabycia stanowisk komputerowych oraz oprogramowania. Poczynione wydatki inwestycyjne
umożliwiły świadczenie usług outsourcingu IT klientom Spółki.

4.14 Informacje o wszczętych wobec
układowym lub likwidacyjnym

Emitenta

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego
upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego.

postępowaniach:

Emitent

nie

jest

upadłościowym,

podmiotem

postępowania

4.15 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym
lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć 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 stwierdzić, iż w najbliższej przyszłości Spółka
może stać się podmiotem postępowań przed organami rządowymi.

4.16 Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi,
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami
w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą
wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały
w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową
Emitenta
Emitent nie jest i nie był w ciągu ostatnich 12 miesięcy podmiotem postępowań przed organami rządowymi,
postępowań sądowych lub arbitrażowych. Ponadto Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie uważa aby
stał się podmiotem tych postępowań w najbliższej przyszłości.
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4.17 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań 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 zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na
realizację zobowiązań 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 30 września 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników poprzednika prawnego Emitenta podjęło
uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 300.000,00 zł. Podniesienie kapitału
zakładowego nastąpiło poprzez podwyższenie wartości nominalnej posiadanych przez wspólników udziałów
o wartość 500 zł, tj. z wartości 100 zł do wartości 600 zł każdy.
W dniu 24 października 2011 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.
podjęło uchwałę nr 1 w sprawie przekształcenia Planet Soft IT Outsourcing spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Planet Soft Spółka Akcyjna. Na mocy przedmiotowej uchwały dokonano określenia
kapitału zakładowego spółki przekształconej na 300.000,00 zł, który dzielił się na 2.000.000 akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł
każda. Akcje serii A i B zostały wydane wspólnikom spółki przekształcanej w zamian za posiadane udziały
w spółce Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. (Repertorium A nr 12642/2011).
W dniu 30 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną. Planet Soft S.A. (dawniej
Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000406990.
W opinii Emitenta poza wyżej wskazanymi nie nastąpiły żadne inne nietypowe okoliczności lub zdarzenia
mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym
zamieszczonymi 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 marca 2012 r. zawarto istotną umowę pomiędzy Emitentem a Lewis Communications GmbH oddział
w Polsce – międzynarodową agencją PR, której zadaniem będzie przygotowanie całościowej strategii
komunikacji Spółki, w tym PR produktowy dwóch innowacyjnych rozwiązań IT Emitenta (APLICON i STOREQ).
W dniu 20 marca 2012 r. pomiędzy Conspole Holdings Limited z siedzibą na Cyprze a Autoryzowanym Doradcą
zawarta została umowa regulująca kwestię wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy (por pkt. 4.11a ppkt c)
niniejszego Dokumentu Informacyjnego
W dniu 3 kwietnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie zmian statutu
Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii B do Alternatywnego Systemu
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Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
oraz ich dematerializację, a także w sprawie zmian członków w Radzie Nadzorczej Emitenta (Repertorium A nr
5472/2012).
W dniach 27 marca - 28 maja 2012 r. przeprowadzono ofertę sprzedaży 377.500 akcji serii B, w ramach której
dokonano sprzedaży akcji o wartości 755 tys. zł.
W dniu 31 maja 2012 r. w związku z sukcesem oferty sprzedaży akcji Spółki, w wykonaniu umowy regulującej
kwestię wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy, zawarte zostały umowy kupna-sprzedaży akcji, które
stanowiły element rozliczenia za doradztwo przy przeprowadzeniu transakcji sprzedaży 377.500 akcji serii B
(por. pkt 4.11a ppkt c) niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Jednocześnie w dniu 31 maja 2012 r. Certus
Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. oraz osoba fizyczna złożyli zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia
zbywalności akcji typu lock-up (por. pkt 4.21.3 niniejszego Dokumentu Informacyjnego).
W opinii Emitenta poza wyżej wskazanymi nie nastąpiły żadne inne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej,
majątkowej i finansowej Emitenta, a także brak innych istotnych informacji dla ich oceny, które powstały po
sporządzenia danych finansowych.

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 12 Zarząd Emitenta
Imię i nazwisko

Stanowisko

Hubert Wochyński
Paulina Świątkiewicz

Kadencja
Od

Do

Prezes Zarządu

30.12.2011

29.12.2014

Członek Zarządu

30.12.2011

29.12.2014

Źródło: Emitent

Zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 1 Statutu Zarząd spółki Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing
sp. z o.o.) 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, w tym Prezes Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza również
określa liczbę członków Zarządu na każdą kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu Emitenta, który został
powołany przez Wspólników Spółki przekształcanej (Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.).
Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również
zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.
Pierwszy Zarząd Emitenta został powołany przez założycieli spółki Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT
Outsourcing sp. z o.o.) (wspólników poprzednika prawnego Emitenta).
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Aktualnie działający Zarząd Emitenta to Zarząd pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 30 grudnia
2011 r. (to jest z dniem rejestracji przekształcenia formy prawnej Spółki w spółkę akcyjną) i zakończy się
z dniem 29 grudnia 2014 r.
Ponieważ członków Zarządu Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do składu
Zarządu nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu,
działającego w ramach danej kadencji.
Aktualny Zarząd Emitenta jest dwuosobowy, a w jego skład obecnie wchodzą następujące osoby:
– pan Hubert Wochyński – Prezes Zarządu,
– pani Paulina Świątkiewicz – Wiceprezes Zarządu.
 pan Hubert Wochyński – Prezes Zarządu
Hubert Wochyński to współtwórca i pomysłodawca wielu projektów biznesowych, doradca start-up’ów
zarówno polskich jak i zagranicznych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego (Rachunkowość Zarządcza
i Controlling) i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania (Systemy i Sieci komputerowe). W przeszłości pracował
jako programista, analityk, i kierownik projektów informatycznych. Zawodowo związany z IT od 2000 roku.
Specjalista w zakresie wytwarzania oprogramowania oraz aplikacji internetowych. Aktywnie działa jako anioł
biznesu i inwestor indywidualny w różnych branżach, doradzając firmom w zakresie zarządzania strategicznego.
Pasjonat marketingu oraz rozwoju osobistego.
Przebieg kariery zawodowej pana Huberta Wochyńskiego jest następujący:
od 2000
– 07/2011
Planet Soft Hubert Wochyński – własna działalność gospodarcza
od 01/2009
– 12/2011
Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
od 02/2010
– obecnie
DataStream Soft sp. z. o.o. – Prezes Zarządu,
od 04/2010
– obecnie
H&W Invest sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
od 04/2011
– obecnie
KASOMAT.PL S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
od 12/2011
– obecnie
Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) – Prezes
Zarządu.
 pani Paulina Świątkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Związana ze Spółką od ponad dwóch lat, a obecnie Członek Zarządu i kierownik projektów w Planet Soft S.A.
(dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.). Magister Etnologii i Antropologii Kulturowej ze specjalizacją
w zagadnieniach dotyczących społeczności internetowych. Pani Paulina Świątkiewicz posiada doświadczenie
w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz realizacji projektów IT od strony biznesowo – marketingowej.
Przebieg kariery zawodowej pani Pauliny Świątkiewicz jest następujący:
od 11/2009
– 12/2009
Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. – Asystentka ds. Rekrutacji,
od 01/2010
– 03/2011
Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. – Konsultantka ds. Rekrutacji,
od 04/2011
– obecnie
Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. – Account Delivery Manager,
od 05/2011
– obecnie
Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o. – Project Manager,
od 12/2011
– obecnie
Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) – Dyrektor
Operacyjny, Członek Zarządu.
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4.20.2

Rada Nadzorcza Emitenta

Tabela 13 Rada Nadzorcza Emitenta
Imię i nazwisko

Stanowisko

Maciej Doliński

Kadencja
Od

Do

Przewodniczący Rady Nadzorczej

30.12.2011

29.12.2014

Paweł Kowalczyk

Członek Rady Nadzorczej

03.04.2012

29.12.2014

Wojciech Mróz

Członek Rady Nadzorczej

03.04.2012

29.12.2014

Paweł Wieczyński

Członek Rady Nadzorczej

03.04.2012

29.12.2014

Michał Uherek

Członek Rady Nadzorczej

03.04.2012

29.12.2014

Źródło: Emitent

Zgodnie z § 16 ust. 1 i ust. 8 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków, w tym
z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
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.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Statut Emitenta przewiduje następujące
uprawnienia (§ 16 ust. 3 lit. a) Statutu):
„Jeżeli Akcjonariusz Hubert Wochyński posiada nie mniej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji Spółki to
przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej przy
Radzie Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) lub 6 (sześciu) członków, a przy Radzie Nadzorczej składającej się
z 7 (siedmiu) członków do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a w tym
(niezależnie od ilości członków Rady Nadzorczej) członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej”
Należy wskazać, iż powyższe osobiste uprzywilejowanie Pana Huberta Wochyńskiego zostało przeniesione na
obecnego akcjonariusza Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) – Conspole Holdings
Limited z siedzibą na Cyprze, zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3
kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany statutu, przy czym do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu
Informacyjnego, zmiana ta nie została zarejestrowana przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Spółki. (treść
niniejszej uchwały została przedstawiona w pkt 6.2.2.1 Dokumentu Informacyjnego).
Pierwsza Rada Nadzorcza Emitenta składa się z pięciu członków i została powołana przez założycieli spółki
Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) (wspólników poprzednika prawnego Emitenta).
Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji. Rozpoczęła się ona
z dniem 30 grudnia 2011 r. (to jest z dniem rejestracji przekształcenia formy prawnej Spółki w spółkę akcyjną)
i zakończy się z dniem 29 grudnia 2014 r.
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Ponieważ członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania
do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich
członków Rady Nadzorczej, działającej w ramach danej kadencji.
W związku z brakiem zgód: Pani Malwiny Nowak, Pani Zuzanny Dolińskiej, a także Pana Zbigniewa
Wochyńskiego na pełnienie przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, w dniu 3 kwietnia 2012 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 8 – 10 w sprawie odwołania w/w osób
z pełnienia powierzonych im funkcji. W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie
z uchwałą nr 11 dokonało także odwołania Pana Michała Uherka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej. Jednocześnie w miejsce odwołanych w/w osób Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło
uchwały nr 12 – 15 powołując na stanowiska członków Rady Nadzorczej: Pana Wojciecha Mroza, Pana Pawła
Wieczyńskiego, Pana Pawła Kowalczyka oraz Pana Michała Uherka.
W związku z powyższym, aktualna Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa, a w jej skład obecnie wchodzą
następujące osoby:
– pan Maciej Doliński
– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– pan Paweł Kowalczyk
– Członek Rady Nadzorczej,
– pan Wojciech Mróz
– Członek Rady Nadzorczej,
– pan Paweł Wieczyński
– Członek Rady Nadzorczej,
– pan Michał Uherek
– Członek Rady Nadzorczej.
 pan Maciej Doliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na
kierunku Rachunkowość i Auditing. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Finansami
Osobistymi. Obecnie pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT
Outsourcing sp. z o.o.) oraz Prezesa Zarządu w Kasomat.pl S.A. Pracował jako Account Manager oraz jako
Category Manager w Procter&Gamble Operations Polska sp. z o.o., a także zajmował stanowisko Managera
w firmie Militaria.pl. Współzałożyciel portalu IPO.pl.
 pan Paweł Kowalczyk - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów.
Ukończył również studia podyplomowe na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, kierunek Certyfikowany
Projekt Manager oraz na Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie Sprzedażą. Pracował jako Sales
Manager w Platinum Technologies & Consulting Łukasz Stryjski, w Comarch S.A. jako Key Account Manager oraz
w ITG S.A. na stanowisku Account Manager. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Planet Soft S.A. (dawniej
Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) Pełni również funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Sprzedaży w Time
Solutions sp. o.o.
 pan Wojciech Mróz – Członek Rady Nadzorczej
Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Doktorant
w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu. Licencjonowany doradca inwestycyjny nr 219. Posiada również licencje Chartered Financial Analyst
(CFA). Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.)
oraz SARE S.A. Partner w firmie IBD-Conor sp. z o.o. Pracował jako Starszy Analityk i Menedżer Inwestycyjny
w MCI Management S.A. oraz na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego w Privilege Capital Management S.A.
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 pan Paweł Wieczyński – Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Doktor Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarządzając projektami w firmach z branży produkcyjnych (KIM
PPHU) i technologii (Investe Ltd.). Piastował funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży w Quicksource On-line Ltd oraz
pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju w firmie konsultingowej Ekspert. Od kwietnia 2008 r. do 2010 r.
współudziałowiec i Partner Zarządzający w Certus Capital sp. z o.o. Aktywny inwestor. Obecnie sprawuje
funkcję Partnera Zarządzającego w Partnership Investments sp. z o.o. oraz zasiada w Radzie Nadzorczej
w spółce piLAB S.A.
 pan Michał Uherek – Członek Rady Nadzorczej
Uzyskał tytuł magistra wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz
kierunku Master Studies in Finance uzyskany również na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Uczestnik licznych konferencji i szkoleń z zakresu rynku kapitałowego, zasad inwestowania, funkcjonowania
giełdy, negocjacji oraz autoprezentacji. Pracował w MCI Management S.A. jako Business Development Manager
oraz Project Manager, a także w Grupie Onet.pl S.A. Ponadto pełnił funkcję Członka Zarządu w Venture
Incubator S.A. Obecnie Członek Rady Nadzorczej WakePark S.A. oraz Prezes Zarządu IN-T sp. z o.o.

4.21 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem
posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
4.21.1

akcjonariuszy

Struktura własnościowa Emitenta przed ofertą sprzedaży części akcji serii B

Tabela 14 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale
zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu przed ofertą prywatną sprzedaży części akcji
serii B Emitenta
Akcjonariusz

Seria akcji

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Conspole Holdings
Limited

A, B

2.994.000

4.994.000

99,80%

99,88%

Pozostali

B

6.000

6.000

0,20%

0,12%

Suma

A, B

3.000.000

5.000.000

100,00%

100,00%

Źródło: Emitent
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Wykres 14 Struktura własnościowa Emitenta przed ofertą prywatną sprzedaży części akcji serii B
Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu)

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach na Walnym
Zgromadzeniu

0,20%

0,12%

99,88%

99,80%
Conspole Holdings Limited

Pozostali

Conspole Holdings Limited

Pozostali

Źródło: Emitent

4.21.2

Struktura własnościowa Emitenta po ofercie sprzedaży części akcji serii B

Tabela 15 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale
zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu po ofercie prywatnej sprzedaży części akcji
serii B Emitenta
Akcjonariusz

Seria akcji

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Conspole Holdings
Limited

A, B

2.484.000

4.484.000

82,80%

89,68%

Pozostali

B

516.000

516.000

17,20%

10,32%

Suma

A, B

3.000.000

5.000.000

100,00%

100,00%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu
ASO, który zawarł z Consopole Holdings Limited umowę sprzedaży akcji pod warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu
w ASO.
Źródło: Emitent
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Wykres 15 Struktura własnościowa Emitenta po ofercie prywatnej sprzedaży części akcji serii B
Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu)

Udział w kapitale zakładowym
17,20%

10,32%

89,68%

82,80%
Conspole Holdings Limited

Udział w głosach na Walnym
Zgromadzeniu

Pozostali*

Conspole Holdings Limited

Pozostali*

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu
ASO, który zawarł z Consopole Holdings Limited umowę sprzedaży akcji pod warunkiem wprowadzenia akcji do obrotu
w ASO.
Źródło: Emitent

4.21.3

Umowy czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up

Conspole Holdings Limited z siedzibą na Cyprze (podmiot powiązany z Panem Hubertem Wochyńskim,
pełniącym funkcję Prezesa Zarządu), złożył w dniu 31 maja 2012 r. zobowiązanie w sprawie czasowego
wyłączenia zbywalności 2.484.000 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji, w tym
2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz 484.000
(słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B. Na mocy wspomnianej
umowy czasowego wyłączenia zbywalności akcji, Conspole Holdings Limited zobowiązał się, iż przez okres od
podpisania niniejszej umowy do upływu 18 miesięcy od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych
Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (dnia debiutu), nie będzie na podstawie
jakiejkolwiek czynności prawnej dokonywać rozporządzania akcjami Spółki, to jest nie będzie ich zbywać,
utrzymując przez cały okres trwania powyższego ograniczenia co najmniej stan posiadania wskazany powyżej,
ani obciążać prawami osób trzecich, z zastrzeżeniem, że umowa lock-up dopuszcza możliwość zbycia akcji
Spółki na rzecz osoby trzeciej, w formie umowy cywilnoprawnej, pod warunkiem, iż w umowie zbycia akcji
nabywca akcji zobowiąże się do niezwłocznego przystąpienia do umowy lock-up. Ponadto, zapisy umowy lockup umożliwiają obciążenie akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu Conspole Holdings Limited jako
ewentualne zabezpieczenie emisji obligacji spółki KASOMAT.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu lub spółki
dominującej nad spółką KASOMAT.PL S.A., w przypadku powołania takiego podmiotu (która będzie spółką
matką nad KASOMAT.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu).
Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. (podmiot zależny od Autoryzowanego Doradcy), która nabyła akcje
serii B Emitenta w wykonaniu umowy regulującej kwestię wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy, złożyła
w dniu 31 maja 2012 r. zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności 123.500 (słownie: sto
dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta. Na mocy wspomnianej umowy
czasowego wyłączenia zbywalności akcji, Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k. zobowiązała się, iż przez
okres od podpisania niniejszej umowy do upływu 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania instrumentów
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finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (dnia debiutu), nie będzie na
podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej dokonywać rozporządzania akcjami Spółki, to jest nie będzie ich
zbywać, utrzymując przez cały okres trwania powyższego ograniczenia co najmniej stan posiadania wskazany
powyżej, ani obciążać prawami osób trzecich, z zastrzeżeniem, że umowa lock-up dopuszcza możliwość zbycia
akcji Spółki na rzecz osoby trzeciej, w formie umowy cywilnoprawnej pod warunkiem, iż w umowie zbycia akcji
nabywca akcji zobowiąże się do niezwłocznego przystąpienia do niniejszej umowy lock-up. Nie stanowić będzie
złamania zapisów niniejszego zobowiązania:
1) 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 300% ceny emisyjnej akcji serii B w ofercie prywatnej (która poprzedziła
debiut na NewConnect) przeprowadzonej przez głównego akcjonariusza Spółki w celu pozyskania
zadowalającego rozproszenia struktury akcjonariatu Spółki,
2) sprzedaż 42.500 (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, objętych niniejszą umową, na
podstawie umowy cywilnoprawnej/umów cywilnoprawnych.
Osoba fizyczna, o której mowa w pkt 4.11a ppkt c) niniejszego Dokumentu Informacyjnego, która nabyła akcje
serii B Emitenta w wykonaniu umowy regulującej kwestię wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy, złożyła
w dniu 31 maja 2012 r. zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności 9.000 (słownie: dziewięć
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta. Na mocy wspomnianej umowy czasowego wyłączenia
zbywalności akcji, osoba fizyczna zobowiązała się, iż przez okres od podpisania niniejszej umowy do upływu 12
miesięcy od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu
na rynku NewConnect (dnia debiutu), nie będzie na podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej dokonywać
rozporządzania akcjami Spółki, to jest nie będzie ich zbywać, utrzymując przez cały okres trwania powyższego
ograniczenia co najmniej stan posiadania wskazany powyżej, ani obciążać prawami osób trzecich,
z zastrzeżeniem, że umowa lock-up dopuszcza możliwość zbycia akcji Spółki na rzecz osoby trzeciej, w formie
umowy cywilnoprawnej pod warunkiem, iż w umowie zbycia akcji nabywca akcji zobowiąże się do
niezwłocznego przystąpienia do niniejszej umowy lock-up. Nie stanowić będzie złamania zapisów niniejszego
zobowiązania:
1) 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 300% ceny emisyjnej akcji serii B w ofercie prywatnej (która poprzedziła
debiut na NewConnect) przeprowadzonej przez głównego akcjonariusza Spółki w celu pozyskania
zadowalającego rozproszenia struktury akcjonariatu Spółki.
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5
5.1

Sprawozdania finansowe
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 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
01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
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5.3

Sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie
z przepisami obowiązującymi Emitenta, a w przypadku Emitenta z siedzibą poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – sporządzone zgodnie z przepisami
obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej,
zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi

PLANET SOFT
SPÓŁKA AKCYJNA
(DAWNIEJ PLANET SOFT IT OUTSOURCING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 163/24, 53-318 WROCŁAW

Sprawozdanie finansowe za okres
01-01-2011 DO 31-12-2011
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OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
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III.

INFORMACJA DODATKOWA

IIIA. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.
Informacje porządkowe.
Sprawozdanie finansowe PLANET SOFT S.A., z siedzibą we WROCŁAWIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 163/24
zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółek
Handlowych.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
•
ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH,
Klasyfikacja działalności według PKD przedstawia się następująco:
Działalność podstawowa:
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM ujęte wg PKD w dziale 6201Z,
Działalność drugorzędna:
SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA ujęte wg
PKD w dziale 4651Z,
DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH ujęte wg PKD w dziale 6312Z,
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ujęte wg PKD w dziale 6202Z.
Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 16-01-2009 pod
numerem KRS 0000321660.
Spółce został nadany NIP 894-29-67-249 oraz REGON 020895553.
Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.
2.

Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający 01-01-2011 i kończący się 31-122011.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego,
w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności.

3.

Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2011. Dane są porównywalne z
rokiem poprzednim.
4.

Stosowane metody i zasady rachunkowości
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Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz
związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów
oraz ostrożnej wyceny.
4.1.

Rachunek zysków i strat

4.1.1.

Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone
o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.
4.1.2.

Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych usług obejmuje koszty bezpośrednio z nimi
związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:


Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in.
zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów
niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań,
otrzymania lub przekazania darowizn,



Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji,
aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,



Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki
ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,



Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z
ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

4.1.3.

Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:
•
bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
4.1.3.1. Podatek dochodowy bieżący
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami
podatkowymi.
4.1.3.2. Podatek dochodowy odroczony
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Jednostka nie tworzy rezerwy i nie ustala wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
4.2.

Bilans

4.2.1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla
kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:


koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do
produkcji,



nabytą wartość firmy,



nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,



nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,



know-how

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej
użyteczności, według następujących zasad:


wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia
do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.

4.2.2. Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny
składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich
wartość.
W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza
się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań
finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy
amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona
w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej
wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992
roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty
uzyskania przychodów. W stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed dniem
1 stycznia 2000 roku stosowane są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia
1997 roku w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Określają one
wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodu.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości
początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie
przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia
do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
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Zastosowane stawki amortyzacyjne są zgodne z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od
osób prawnych:
4.2.3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W
uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się
różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań
finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
4.2.4.

Inwestycje długoterminowe

4.2.4.1. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów
finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub
innych pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej
utraty ich wartości.
4.2.4.2. Długoterminowe aktywa finansowe:
Udziały lub akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4.2.5.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe

Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku zawarcia przez
jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania
finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.
Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również pochodne instrumenty finansowe i zawarte
transakcje terminowe, z których wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym
terminie ustalonej ilości określonych instrumentów finansowych, po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg
rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. Aktywa finansowe nabyte na rynku regulowanym wprowadza się
do ksiąg rachunkowych, w zależności od przyjętej metody, pod datą zawarcia transakcji lub na dzień rozliczenia
transakcji.
Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:


aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,



pożyczki udzielone i należności własne,



aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,



aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

4.2.5.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, to
aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz
wahań innych czynników rynkowych, albo aktywa o krótkim czasie trwania nabytego instrumentu, a także inne
składniki portfela, co do których jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych
korzyści ekonomicznych.
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Wycenia się je nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej,
bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z
ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca.
Skutki okresowej wyceny (przeszacowania do wartości godziwej), z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i
instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu
sprawozdawczego w którym nastąpiło przeszacowanie.
Gdy wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia
się w skorygowanej cenie nabycia. Przez skorygowaną cenę nabycia należy rozumieć wartość nabytych
aktywów finansowych pomniejszona o należne wpłaty.
4.2.5.2. Pożyczki udzielone i należności własne, niezależnie od terminu wymagalności, to aktywa finansowe
powstałe wskutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych oraz obligacje i inne
dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki
pieniężne, jeżeli zbywający nie utracił kontroli nad tymi instrumentami. Pożyczki udzielone i należności własne,
które jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie zalicza się do aktywów finansowych
przeznaczonych do obrotu.
Wycenia się je nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia
oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać
je do terminu wymagalności czy też nie.
Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej należy wycenić w
kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość
bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty
wymaganej zapłaty.
Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak również pozostałe różnice ustalone na
dzień ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
4.2.5.3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to nie zakwalifikowane do pożyczek
udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których kontrakty określają termin wymagalności
spłaty wartości nominalnej oraz prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych o ile
jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których jest ustalony termin wymagalności,
wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia
oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.
Skutki przeszacowania, to jest odpisy z tytułu dyskonta lub premii, jak również pozostałe różnice ustalone na
dzień ich wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których nie jest ustalony termin
wymagalności wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w cenie nabycia.
4.2.5.4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to instrumenty nie spełniające warunków zaliczenia do
innych kategorii aktywów finansowych.

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Strona | 125

Wycenia się je nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej,
bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z
ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca.
Skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i
wycenianych w wartości godziwej, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych, wykazuje się:


zyski lub straty z przeszacowania zalicza się do przychodów lub kosztów finansowych okresu w którym
nastąpiło przeszacowanie, albo

Gdy wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia
się w skorygowanej cenie nabycia. Skutki przeszacowania, jak również pozostałe różnice ustalone na dzień ich
wyłączenia z ksiąg rachunkowych, zalicza się wówczas odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
4.2.5.5. Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec
okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do
obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.
4.2.5.6. Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne ujmowane są w księgach, w momencie gdy Spółka staje się stroną wiążącej umowy. W
przypadku instrumentów nabytych, instrumenty te ujmowane są jako aktywa finansowe w wartości
początkowej, którą stanowi cena nabycia danego instrumentu lub - w przypadku instrumentów wystawionych w zobowiązaniach finansowych, w wysokości ceny sprzedaży danego instrumentu.
W przypadku opcji wartość początkową stanowi otrzymana lub zapłacona premia,
z uwzględnieniem kosztów transakcji.
Na dzień bilansowy instrumenty pochodne wyceniane są w bilansie do wartości godziwej. Instrumenty
pochodne o wartości godziwej większej od zera są aktywami finansowymi i wykazywane są w aktywach
finansowych, zaś instrumenty o ujemnej wartości godziwej stanowią zobowiązania finansowe i wykazywane są
w zobowiązaniach finansowych.
4.2.6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
4.2.7. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po
pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza
się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych
przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także
wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub
zmniejszenie tych kosztów).
4.2.8.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
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Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
4.2.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą
przyszłych okresów sprawozdawczych.
W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji
kontraktów długoterminowych.
4.2.10. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w
rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na
poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji.
Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.
Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym.
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako skutek aktualizacji
wyceny aktywów trwałych a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W
przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji
wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który
uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która
dotyczy tego składnika majątku trwałego.
Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji
zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał
(fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał
(fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota
różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części
przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu
sprawozdawczego.
4.2.11. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i
wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do
pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z
którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Spółka w 2011 roku nie tworzyła rezerw.
4.2.12. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań,
których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów
finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.
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Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem
zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako
krótkoterminowe.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy
uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów
finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny
nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
4.2.13. Inne rozliczenia międzyokresowe
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w
szczególności:


równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których
wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,



środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także
środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają
one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty
zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,



ujemną wartość firmy,

4.3

Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:


kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w przypadku
operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,



średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym
wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:


składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą
praw własności) - po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten
dzień,



składniki pasywów - po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten
dzień.

Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień
ich wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. Skutki przeszacowania inwestycji
zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają
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kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną
uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na
dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i
kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia
towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub
wartości niematerialnych i prawnych.
4.4.

Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Zmiany zasad rachunkowości nie wystąpiły.
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IV.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychód ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna)
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I+J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)
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Nota
1

2

3

4

5

6

7

2011
3 526 076,07
0,00
3 526 076,07
0,00

2010
1 125 044,17
0,00
1 125 044,17
0,00

0,00
0,00
2 811 871,94
19 384,58
15 453,38
2 312 917,76
0,00
0,00
379 851,13
66 672,10
17 592,99
0,00
714 204,13
554 268,58
0,00
549 744,02
4 524,56
610 364,30
0,00
0,00
610 364,30
658 108,41
13 448,20
0,00
0,00
13 448,20
0,00
0,00
0,00
0,00
19 367,94
19 138,23
0,00
0,00
0,00
229,71
652 188,67
0,00
0,00
0,00
652 188,67
125 144,00
0,00
527 044,67

0,00
0,00
928 126,99
26 715,00
15 352,99
517 148,13
0,00
0,00
302 007,25
55 021,14
11 882,48
0,00
196 917,18
15 843,84
0,00
0,00
15 843,84
97 188,11
0,00
0,00
97 188,11
115 572,91
5 593,94
0,00
0,00
460,90
0,00
0,00
0,00
5 133,04
26 205,28
19 761,84
0,00
0,00
0,00
6 443,44
94 961,57
0,00
0,00
0,00
94 961,57
14 182,00
0,00
80 779,57
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V.

BILANS

Wyszczególnienie
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
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
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
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Nota
8

9

12

10

31.12.2011
23 583,18
8 354,18
0,00
0,00
0,00
0,00
3 850,00
3 850,00
0,00
0,00
3 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 379,00
11 379,00
0,00
1 183 499,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482 570,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31.12.2010
14 546,26
1 456,26
0,00
0,00
1 456,26
0,00
13 090,00
13 090,00
0,00
0,00
13 090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608 669,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179 202,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW

10a

11

12

482 570,36
468 208,59
468 208,59
0,00
918,25

179 202,30
157 614,52
157 614,52
0,00
21 495,78

13 443,52
0,00
615 195,04
615 195,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466 848,03
0,00
460 000,00
6 848,03
0,00
148 347,01
148 347,01
0,00
0,00
0,00
85 734,37
1 207 082,95

92,00
0,00
50 096,93
50 096,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 096,93
50 096,93
0,00
0,00
0,00
379 369,83
623 215,32

Wrocław, 16.03.2012 r.
sporządzający sprawozdanie
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Wyszczególnienie
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
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
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
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
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Nota

14

15

12

31.12.2011
904 899,35
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77 854,68
527 044,67
0,00

31.12.2010
127 854,68
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 924,89
80 779,57
0,00

302 183,60
8 354,00
2 554,00
0,00
0,00
0,00
5 800,00
0,00
5 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293 829,60
11,53
0,00
0,00
0,00
11,53
293 818,07
1,50
0,00
0,00
23 067,46
23 067,46
0,00
0,00
0,00
252 435,90
18 113,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

495 360,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300 419,58
136,53
0,00
0,00
0,00
136,53
300 283,05
221 000,00
0,00
0,00
21 215,38
21 215,38
0,00
0,00
0,00
34 980,21
23 087,46
0,00
0,00
194 941,06
4 523,38
190 417,68
0,00
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- krótkoterminowe
SUMA PASYWÓW

0,00
1 207 082,95

190 417,68
623 215,32

Wrocław, 16.03.2012 r.
sporządzający sprawozdanie
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VI.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PINIĘŻNYCH

Wyszczególnienie
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływ 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
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
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2011

2010

527 044,67
2 131,06
19 384,58
0,00
-13 448,20
0,00
8 354,00
0,00
-318 148,57
235 786,02

80 779,57
-240 403,58
26 715,00
0,00
-460,90
0,00
0,00
0,00
7 523,54
-97 469,97

70 203,23
0,00
529 175,73

-176 711,25
0,00
-159 624,01

4,68
0,00

460,90
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,68
0,00
0,00
459 930,33
-69,67

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,90
0,00
0,00
17 112,17
17 112,17

0,00
0,00
0,00
0,00
460 000,00
0,00
0,00
-459 925,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16 651,27

465 930,00
250 000,00

479 300,00
0,00

215 930,00
0,00
0,00
436 930,00
0,00

479 300,00
0,00
0,00
301 173,17
0,00
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2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)
- o ograniczonej możliwości dysponowania

0,00
0,00
436 930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 000,00
98 250,08
98 250,08
0,00
50 096,93
148 347,01
0,00

0,00
0,00
301 173,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178 126,83
1 851,55
1 851,55
0,00
48 245,38
50 096,93
0,00

Wrocław, 16.03.2012 r.
sporządzający sprawozdanie
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Wyszczególnienie
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
- korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach
1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- umorzenia udziałów (akcji)
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.1. Zmiana 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
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
3.1. 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
wartość)
- z przeszacowanie środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
- korekty aktualizującej wartość
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
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
- podział zysku (na kapitał zapasowy)
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31.12.2011
50 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
250 000,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31.12.2010
50 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77 854,68
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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- wypłata dywidendy
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
- korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)

0,00
77 854,00
0,00
0,00
-2 924,89
0,00
0,00
2 924,89
0,00
77 854,68
527 044,67
527 044,67
0,00
0,00
904 899,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 924,89
-2 924,89
0,00
-2 924,89
-2 924,89
80 779,57
80 779,57
0,00
0,00
127 854,68

904 899,35

127 854,68

Wrocław, 16.03.2012 r.
sporządzający sprawozdanie
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VII.

INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ
Nota 1
Nota 2
Nota 3
Nota 4
Nota 5
Nota 6

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od
Nota 7
wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 8
Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2011
Nota 9
Zmiany w środkach trwałych w 2011
Nota 10 Struktura należności krótkoterminowych
Nota 10a Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 11 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 12 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 13 Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 14 Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
Nota 15 Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)
Nota 16 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 17 Zobowiązania warunkowe
Nota 18 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów
Nota 19
nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 20 Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych
Nota 21
w walutach obcych
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Nota 1
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
31.12.2011
1. Sprzedaż usług
3 526 076,07
2. Sprzedaż materiałów
0,00
3. Sprzedaż towarów
0,00
4. Sprzedaż produktów
0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży
0,00
RAZEM
3 526 076,07
w tym:
0,00
Sprzedaż dla odbiorców krajowych
2 737 627,72
Sprzedaż eksportowa
788 448,35

31.12.2010
1 125 044,17
0,00
0,00
0,00
0,00
1 125 044,17
0,00
52 881,69
1 072 162,48

Nota 2
Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów
31.12.2011
2 811 871,94
19 384,58
15 453,38
2 312 917,76
0,00
0,00
379 851,13
66 672,10
17 592,99
2 811 871,94

31.12.2010
928 126,99
26 715,00
15 352,99
517 148,13
0,00
0,00
302 007,25
55 021,14
11 882,48
928 126,99

B. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych
2. Odpisania zaniechanej produkcji
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego
4. Inne

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

C. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/1. Produkty gotowe
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2 811 871,94
0,00
0,00
0,00
0,00

928 126,99
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

31.12.2011
0,00
549 744,02

31.12.2010
0,00
0,00

A. Koszty wg rodzajów
1. Amortyzacja
2. Zużycie materiałów i energii
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
5. Wynagrodzenia
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7. Pozostałe koszty rodzajowe
RAZEM

D. Koszt własny produkcji sprzedanej (A+/-B+/-C)
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
- koszty sprzedaży
- koszty ogólnego zarządu
E. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Nota 3
Pozostałe przychody operacyjne
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
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III. Inne przychody operacyjne, w tym:
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności
2) rozwiązane rezerwy z tytułu ...
3) zwrócone, umorzone podatki
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych
6) przedawnione zobowiązania
7)
8) inne
RAZEM

4 524,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 524,56
554 268,58

15 843,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 843,84
15 843,84

31.12.2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610 364,30
5 800,00
0,00
0,00
532 704,58
45 237,20
26 622,52
610 364,30

31.12.2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97 188,11
0,00
0,00
0,00
0,00
66 576,58
30 611,53
97 188,11

31.12.2011
0,00
0,00
0,00
13 448,20
0,00
0,00
0,00
0,00
4,68
13 443,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 448,20

31.12.2010
0,00
0,00
0,00
460,90
0,00
0,00
0,00
0,00
460,90
0,00
0,00
0,00
5 133,04
5 133,04
0,00
5 593,94

31.12.2011

31.12.2010

Nota 4
Pozostałe koszty operacyjne
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych
- wartość netto środków trwałych
- koszty likwidacji środków trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:
- odpis aktualizujący wartość zapasów
- odpis aktualizujący wartość należności
III. Inne koszty operacyjne, w tym:
1) utworzone rezerwy
2) darowizny
3) odpisane należności
4) koszty projektów UE pokryte dotacją
5) koszty projektów UE
6) inne
RAZEM
Nota 5
Przychody finansowe
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:
- zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych
- zyski z tytułu udziału w innych jednostkach
II. Odsetki, w tym:
- odsetki od spółek powiązanych
- odsetki od pozostałych kontrahentów
- odsetki od obligacji
- odsetki budżetowe
- odsetki bankowe
- odsetki pozostałe
III. Przychody ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne, w tym:
- różnice kursowe
- pozostałe przychody finansowe
RAZEM
Nota 6
Koszty finansowe
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I. Odsetki, w tym:
- odsetki do spółek powiązanych
- odsetki do pozostałych kontrahentów
- odsetki budżetowe
- odsetki bankowe
- odsetki pozostałe
II. Koszty zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji, w tym:
- udziały zakupionych spółek
- zakupione akcje własne
IV. Inne, w tym:
- różnice kursowe
- utworzone rezerwy
- pozostałe koszty finansowe
RAZEM

19 138,23
0,00
0,00
0,00
19 138,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229,71
229,71
0,00
0,00
19 367,94

19 761,84
0,00
0,00
0,00
19 761,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 443,44
6 443,44
0,00
0,00
26 205,28

Nota 07
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku
finansowego (zysku, straty) brutto
31.12.2011
ZYSK / STRATA brutto
652 188,67
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
628 181,20
- odpis aktualizujący należności
0,00
- rezerwa na koszty
5 800,00
- różnice kursowe
0,00
- opłaty karne na rzecz budżetu
0,00
- VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym
0,00
- odsetki do zapłaty
0,00
- PFRON
0,00
- odpisane należności
0,00
- inne koszty (n.k.u.p.)
35 585,97
- inne koszty pokryte z dotacji
532 704,58
- niewypłacone wynagrodzenia oraz niezapłacone składki ZUS
54 090,65
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych
12 080,64
- wypłacone wynagrodzenia oraz zapłacone składki ZUS za lata ubiegłe
12 080,64
- różnice kursowe dotyczące
0,00
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych
563 187,54
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi
0,00
- rozwiązanie rezerwy na należności
0,00
- rozwiązanie rezerwy na ....
0,00
- niezrealizowane różnice kursowe
0,00
- dywidenda
0,00
- zasądzone odsetki budżetowe
0,00
- przedawnione zobowiązania
0,00
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych
0,00
- otrzymane dotacje
549 744,02
- naliczone odsetki
13 443,52
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych
0,00
- odsetki uzyskane
0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)
0,00
Podstawa opodatkowania
705 102,00
Podatek dochodowy bieżący
133 969,00
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Zmiana stanu aktywu na podatek odroczony
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat

11 379,00
2 554,00
125 144,00

Nota 8
Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2011
Koszty prac
rozwojowych
Wartość brutto na
początek okresu

Wartość
firmy

Koncesje,
patenty,
licencje

Oprogramowanie
komputerów

Inne

Razem

0,00

0,00

0,00

34 950,00

0,00

34 950,00

Zwiększenia, w tym:
- nabycie
- przemieszczenie
wewnętrzne

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- inne
Zmniejszenia
- likwidacja
- aktualizacja
wartości
- sprzedaż
- przemieszczenie
wewnętrzne

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

20 050,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

20 050,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- inne
Wartość brutto na
koniec okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

0,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

33 493,74

0,00

33 493,74

0,00

0,00

0,00

13 152,08

0,00

13 152,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 645,82

0,00

46 645,82

0,00

0,00

0,00

8 354,18

0,00

8 354,18

Urządzenia
techniczne,
maszyny

Środki
transportu

Umorzenia na początek
okresu
Umorzenia bieżące zwiększenia
Umorzenia zmniejszenia
- likwidacja
- sprzedaż
- przemieszczenie
wewnętrzne
- inne
Razem umorzenia na
koniec okresu
Wartość księgowa netto
na koniec okresu

Nota 9
Zmiany w środkach trwałych w 2011
Grunty
własne

Wartość brutto na
początek okresu
Zwiększenia, w
tym:
- nabycie

Prawo
wieczystego
użytkowania
gruntów

Budynki i
budowle

Pozostałe
środki
trwałe

Razem

0,00

0,00

0,00

30 800,00

0,00

0,00

30 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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przemieszczenie
wewnętrzne
- inne
Zmniejszenia, w
tym:
- likwidacja
- aktualizacja
wartości
- sprzedaż
przemieszczenie
wewnętrzne
- inne
Wartość brutto na
koniec okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 800,00

0,00

0,00

30 800,00

Umorzenie na
początek okresu

0,00

0,00

0,00

17 710,00

0,00

0,00

17 710,00

Umorzenia bieżące
- zwiększenia

0,00

0,00

0,00

9 240,00

0,00

0,00

9 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 950,00

0,00

0,00

26 950,00

0,00

0,00

0,00

3 850,00

0,00

0,00

3 850,00

0,00

0,00

0,00

87,50

0,00

0,00

87,50

Zmniejszenia, w
tym:
- likwidacja
- sprzedaż
przemieszczenie
wewnętrzne
- inne
Umorzenie na koniec
okresu
Wartość księgowa
netto
Stopień zużycia od
wartości początkowej
(%)

Nota 10
Struktura należności krótkoterminowych

1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy
– powyżej 6 m-cy do 1 roku
– powyżej 1 roku
Razem
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane

Należności
krótkoterminowe
brutto
0,00
0,00
0,00

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Odpis
aktualizujący

Należności
krótkoterminowe
netto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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– do 1 miesiąca
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy
– powyżej 6 m-cy do 1 roku
– powyżej 1 roku
Razem
c) inne
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy
– powyżej 6 m-cy do 1 roku
– powyżej 1 roku
Razem
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy
– powyżej 6 m-cy do 1 roku
– powyżej 1 roku
Razem
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy
– powyżej 6 m-cy do 1 roku
– powyżej 1 roku
Razem
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp.
społ.
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy
– powyżej 6 m-cy do 1 roku
– powyżej 1 roku
Razem
d) inne należności
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482 570,36
468 208,59
179 354,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482 570,36
468 208,59
179 354,05

396 005,99

0,00

396 005,99

66 100,00
246,00
492,00
5 294,60
70,00
468 208,59
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

66 100,00
246,00
492,00
5 294,60
70,00
468 208,59
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

918,25

0,00

918,25

16 013,00

0,00

16 013,00

918,25

0,00

918,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
918,25
13 443,52
93 887,86

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
918,25
13 443,52
93 887,86

13 443,52

0,00

13 443,52

0,00

0,00

0,00
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– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy
– powyżej 6 m-cy do 1 roku
– powyżej 1 roku
Razem
e) należności dochodzone na drodze sądowej
Stan na początek roku
Stan na koniec roku, w tym:
– nieprzeterminowane
– do 1 miesiąca
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy
– powyżej 6 m-cy do 1 roku
– powyżej 1 roku
Razem
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0,00
0,00
0,00
0,00
13 443,52
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
13 443,52
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Nota 10a
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
-należności
- inne
- inne
-należności
- inne
udzia
z tyt.
papiery udzielo krótkoter
udziały
z tyt.
papiery
udzielon
ły lub dywidend i wartości
ne
minowe
lub
dywidend i wartościow
e
akcje
innych
owe
pożycz aktywa
akcje
innych
e
pożyczki
udziałów w
ki
finansow
udziałów w
zyskach
e
zyskach
Stan na
początek
okresu
w tym w cenie
nabycia
Zwiększenia, w
tym:
- nabycie
- korekty
aktualizujące
wartość
przemieszczeni
e wewnętrzne
Zmniejszenia,
w tym
- sprzedaż
- korekty
aktualizujące
wartość
przemieszczeni
e wewnętrzne
Stan na koniec
okresu
w tym w cenie
nabycia

- inne
krótkoterminowe
aktywa finansowe

2. Inne
inwestycje
krótkotermin
owe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466 848,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 466 848,03

0,00

0,00

460 000,00 6 848,03

0,00

0,00

460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 460 000,00

0,00

0,00

460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466 848,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 466 848,03

0,00

0,00

460 000,00 6 848,03

0,00

0,00

460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 466 848,03

0,00

0,00

460 000,00

0,00

0,00
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Nota 11
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
Inne środki pieniężne
Inne aktywa pieniężne
RAZEM

31.12.2011
148 347,01
0,00
0,00
148 347,01

31.12.2010
50 096,93
0,00
0,00
50 096,93

31.12.2011
11 379,00
11 379,00
0,00
0,00
11 379,00
85 734,37
0,00
1 870,01
83 864,36
0,00
85 734,37
8 354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 800,00
2 554,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 354,00

31.12.2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379 369,83
0,00
2 102,51
377 267,32
0,00
379 369,83
194 941,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194 941,06
0,00
0,00
0,00
194 941,06
0,00
0,00
0,00
190 417,68
4 523,38
0,00
194 941,06

31.12.2011
527 044,67
0,00
0,00
0,00
0,00

31.12.2010*
80 779,57
0,00
0,00
0,00
0,00

Nota 12
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:
- przychód nie stanowiący należności
Razem
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...
- ubezpieczenia
- koszty realizowanych projektów UE
- pozostałe
Razem
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe, w tym:
- rezerwa na niewykorzystane urlopy
- rezerwa na świadczenia pracownicze
- rezerwa na koszty usług obcych
- pozostałe
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:
a) długoterminowe, w tym:
- środki z tytułu przyszłych świadczeń
- inne
b) krótkoterminowe, w tym:
- niezrealizowane różnice kursowe
- przedpłaty
- różnica wyceny aportów do spółek zależnych
- otrzymane zaliczki na projekty UE
- ujemna wartość firmy
- inne
Razem
Nota 13
Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
ZYSK / STRATA NETTO
Fundusz zapasowy (+/-)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)
Fundusz nagród
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Cele społeczne
Dopłaty wspólników
Obniżenie kapitału podstawowego
Wynik finansowy niepodzielony
Strata do pokrycia z zysku w kolejnych latach
* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

0,00
0,00
0,00
527 044,67
0,00

0,00
0,00
0,00
80 779,57
0,00

Nota 14
Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
1. Wobec
jednostek
powiązanych

Okres spłaty
do roku
początek
okresu
koniec okresu
od 1 roku do 3
lat
początek
okresu
koniec okresu
powyżej 3 lat do
5 lat
początek
okresu
koniec okresu
ponad 5 lat
początek
okresu
koniec okresu
Razem
początek
okresu
koniec okresu

2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:
a) z tytułu
b) z tytułu
c) inne
kredytów i
emisji
zobowiązania
pożyczek
papierów
finansowe
wartościowych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem
d) inne

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nota 15
Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)
Stan na
początek
roku
obrotowego nieprzetermi
nowane
1. Wobec
jednostek
powiązanych
a) z tytułu
dostaw i usług, w
tym:
- do 12
miesięcy
- powyżej
12 miesięcy
b) pozostałe

Stan na koniec roku obrotowego

do 1
miesiąca

powyżej 1
mies. do 3
mies.

powyżej 3
mies. do 6
mies.

Razem na
koniec roku
obrotowego
powyżej powy
6 mies.
żej 1
do 1 roku roku

136,53

11,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,53

11,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,53
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2. Wobec
pozostałych
jednostek
a) kredyty i
pożyczki
b) z tytułu
emisji dłużnych
pap. wart.
c) inne
zobowiązania
finansowe
d) z tytułu
dostaw i usług
- do 12
miesięcy
- powyżej
12 miesięcy
e) zaliczki
otrzymane na
poczet dostaw
f)
zobowiązania
wekslowe
g) z tytułu
podatków, ceł,
ubezp. społ.
h) z tytułu
wynagrodzeń
i) inne
Razem

300 283,05

204 052,17

40 114,06

18 982,55

13 184,50

17 484,79

0,00

293 818,07

221 000,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 215,38

2 425,78

13 287,83

4 860,55

1 681,50

811,80

0,00

23 067,46

21 215,38

2 425,78

13 287,83

4 860,55

1 681,50

811,80

0,00

23 067,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 980,21

183 311,68

26 826,23

14 122,00

11 503,00

16 672,99

0,00

252 435,90

23 087,46

18 113,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 113,21

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

300 419,58

204 063,70

40 114,06

18 982,55

13 184,50

17 484,79

0,00

293 829,60

Nota 16
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Rodzaj zabezpieczenia

Rodzaj
zobowiązania
(kredyt,
pożyczka)

Kwota
zabezpieczenia

- hipoteka
- zastaw towarów
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd
osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd
- inne
Razem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Nota 17
Zobowiązania warunkowe
1. Gwarancje
2. Poręczenia (także wekslowe)
3. Kaucje i wadia
4. Zobowiązania z tytułu ...
5. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego
postępowania i podatki
6. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe
Razem
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Nota 18
Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Przeciętna liczba
Przeciętna liczba
zatrudnionych w roku zatrudnionych w roku
obrotowym
poprzedzającym
Ogółem, z tego:
7,00
10,65
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)
7,00
10,65
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)
0,00
0,00
- uczniowie
0,00
0,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą
0,00
0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub
bezpłatnych
0,00
0,00
Nota 19
Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych
spółek kapitałowych
31.12.2011
brutto + koszt pracodawcy
netto
Wynagrodzenie Zarządu
31 712,66
19 892,56
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej
Nota 20
Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Pożyczki i zaliczki
Organy
nadzorcze
Stan na początek roku
0,00
- udzielone
0,00
- spłacone
0,00
Stan na koniec roku
0,00

Zarząd
0,00
0,00
0,00
0,00

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o
podobnym charakterze udzielonych członkom Zarządu

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o
podobnym charakterze udzielonych członkom organów nadzorujących

Nota 21
Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w
walutach obcych
Waluta (kurs średni)
30.12.2011
31.12.2010
Euro
4,4168
3,9603
Dolar
3,4174
2,9641
Funt
5,2691
4,5938
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VII.

INFORMACJA DODATKOWA (DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA)

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.
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5.4
5.4.1

Dane finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.
Wybrane dane finansowe na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.

Wybrane pozycje bilansu poprzednika prawnego Emitenta
Wyszczególnienie

Na dzień
31.03.2012 r.
(w tys. zł)

Kapitał własny

Na dzień
31.03.2011 r.
(w tys. zł)

857

142

Należności długoterminowe

0

0

Należność krótkoterminowe

335

137

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

219

79

0

75

321

336

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Źródło: Emitent

Wybrane pozycje rachunku zysku i strat poprzednika prawnego Emitenta

Wyszczególnienie

Dane
za okres
od 01.01.2012 r.
do 31.03.2012 r.
(w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

Dane
za okres
od 01.01.2011 r.
do 31.03.2011 r.
(w tys. zł)

534

202

5

4

Zysk/strata na sprzedaży

-34

51

Zysk/strata na działalności operacyjnej

-47

24

Zysk/strata brutto

-48

20

Zysk/strata netto

-48

14

Amortyzacja

Źródło: Emitent

5.4.1a Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla
przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta w sposób rzetelny
i kompletny
W opinii Zarządu Emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej
Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych.
5.4.2

Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe

W I kwartale 2012 r. Emitent wygenerował przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi na poziomie 534 tys. zł, co
w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r., kiedy to przychody wyniosły 202 tys. zł, oznacza wzrost

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Strona | 154

o 164,36%. W tym samym okresie Spółka osiągnęła ujemny wynik netto na poziomie -48 tys. zł, który dla
porównania w okresie styczeń-marzec 2011 r. wyniósł 14 tys. zł.
Osiągnięte przez Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) przychody ze sprzedaży wynikały
z realizacji zawartych w poprzednich latach umów i kontraktów na świadczenie usług outsourcingu
informatycznego. Ponadto, należy zaznaczyć, iż ujemny wynik netto wynikał z wysokich kosztów operacyjnych,
które w okresie I kwartału 2012 r. nie zostały jeszcze pokryte przychodami ze sprzedaży produktów własnych,
czyli STOREQ oraz APLICON. Zarząd Emitenta zaznacza, iż taka sytuacja wynika z początkowej fazy wdrażania
w/w rozwiązań IT na rynek, w okresie której Spółka ponosiła zwiększone wydatki związane z rozbudową działu
wsparcia klienta oraz działu sprzedaży. Ponadto, w I kwartale 2012 r. Emitent wprowadził specjalny okres
testowy, w ramach którego użytkownicy nie ponosili opłat za korzystanie z w/w aplikacji. Pomimo, iż sytuacja
taka miała znaczenie dla poziomu osiąganych wyników finansowych w raportowanym okresie, to jednak obrana
strategia zdaniem Zarządu Spółki, powinna mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe w przyszłości,
a ponadto zwiększyła ona atrakcyjność oferowanych usług Emitenta.
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
rozwiązań
innowacyjnych
w przedsiębiorstwie

W I kwartale 2012 r. Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) realizował założenia
przyjętej strategii rozwoju, która została opisana w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. W tym zakresie
Emitent prowadził prace nad udoskonaleniem sprzedawanych rozwiązań IT oraz opracowaniem nowych
produktów IT, a także realizowane były działania w obszarze sprzedaży i dystrybucji.
W odniesieniu do usługi APLICON, Spółka w omawianym okresie wkroczyła do drugiego etapu rozwoju tej
aplikacji, gdzie realizowano działania związane z rozszerzeniem liczby aplikacji dostępnych w usłudze APLICON.
Należy wskazać, iż prowadzono prace nad antywirusem, rozszerzoną wersją kopii zapasowej, a także
komunikatorem on-line. Emitent zlecił również podmiotowi zewnętrznemu realizację aplikacji augmented
reality, wobec którego planowane jest również dokonanie akwizycji. Warto wskazać, iż nawiązywana jest
również współpraca z dostawcami zewnętrznymi, którzy będą sprzedawać własne aplikacje na platformie
APLICON. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego prowadzone są rozmowy z pięcioma
zewnętrznymi dostawcami.
Z kolei aplikacja STOREQ była rozwijana w kontekście tworzenia wersji oprogramowania na poszczególne
systemy mobilne oraz stacjonarne. Zarząd Emitenta prognozuje wprowadzenie wtyczek STOREQ działających
w systemach operacyjnych Mac, iOS, Android oraz Windows Phone na miesiąc lipiec 2012 r. Spółka prowadzi
również prace koncepcyjne nad alternatywnym wykorzystaniem opisywanego produktu STOREQ na rynku
polskim, który zostanie skierowany do klientów korporacyjnych.
W zakresie działań dotyczących wprowadzenia do oferty nowych usług, Emitent w I kwartale 2012 r. prowadził
prace nad nowym produktem IT – aplikacją mobilną dla biznesu. Ukończenie prac technologicznych nad
niniejszym produktem planowane jest na czerwiec 2012 r., po którym nastąpi branding oraz rozpoczęcie działań
marketingowych, a także umieszczenie produktu w sieci sprzedaży Emitenta.
W I kwartale 2012 r. sieć sprzedaży i dystrybucji Spółki działała już w kilku największych miastach w kraju, tj. we
Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach oraz Warszawie. Zarząd Emitenta przewiduje rozwój sieci o kolejne miasta,
przy czym do jesieni 2012 r. planowane jest rozszerzenie sieci do 7 miast .
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Warto również wskazać, iż Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) bierze również udział
w konferencjach promujących własne produkty IT. W kwietniu br. Emitent uczestniczył w Targach
Przedsiębiorczości w Poznaniu, co zaowocowało pozyskaniem nowych dystrybutorów w tym mieście. Ponadto,
na przełomie maja i czerwca Spółka będzie obecna w Zakopanem na Dniach Nowych Rynków oraz konferencji
Wall Street.
5.4.4

Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Zarząd Emitenta podtrzymuje realizację prognoz wyników finansowych na 2012 rok zaprezentowanych w treści
niniejszego Dokumentu Informacyjnego (patrz pkt 4.12.3 Prognozy finansowe).
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6
6.1

Załączniki
Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Strona | 157

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Strona | 158

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Strona | 159

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Strona | 160

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Strona | 161

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Strona | 162

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Strona | 163

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Strona | 164

6.2

6.2.1

Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego
zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd
Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta
„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Planet Soft Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy Planet Soft S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku
graficznego.
§2
Siedzibą Spółki jest Miasto Wrocław.
§3
1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne,
a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za
granicą.
3. Założycielami Spółki są:
a. Hubert Wochyński,
b. Jadwiga Bożena Wochyńska.
§4
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
2) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
3) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
4) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
5) Działalność z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
6) Działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
7) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.
11.Z),
8) Działalność postali internetowych (PKD 63.12.Z),
9) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
11) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
12) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD
73.12.C),
13) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
14) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
15) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
16) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
17) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
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18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
Roboty związane z budowa dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
Roboty związane z budowa mostów i tuneli (PKD 42. 13.Z),
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
Roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
Roboty związane z budową inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
Roboty związane z budowa pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,- gdzie indziej
nieklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
26) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
28) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31Z),
29) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
30) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
31) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
32) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
33) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
34) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
35) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
36) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
37) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z),
38) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
39) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
40) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nieklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
41) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
42) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
43) Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
44) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 5510Z),
45) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
46) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
47) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
48) Pozostała finansowa działalność
usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.30.Z),
49) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z),
50) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych (PKD 66.19.Z),
51) Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z),
52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
74.22.Z),
53) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
54) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
55) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego- wyżej przedmiotu
działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu
państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego
zezwolenia, zgody lub koncesji.
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3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie
większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę
kapitału zakładowego.
§5
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

II. KAPITAŁY, AKCJONARIUSZE I AKCJE
§6
Kapitał zakładowy wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 3.000.000 (słownie:
trzy miliony) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) imiennych uprzywilejowanych serii A o kolejnych numerach od
000.000.001 do 2.000.000,
b. 1.000.000 (słownie: jeden milion) zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od
000.000.001 do 1.000.000.
Wszystkie akcje serii A i B zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów
posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki pod firmą: Planet Soft It Outsourcing
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością.
Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym
Zgromadzeniu.
Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi
inaczej.
Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje
imienne jest niedopuszczalna.
Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji
nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek
handlowych.
Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do
zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić
będzie inaczej.
Zbywanie akcji
§7

1. Akcje są zbywalne.
2. Zbycie, darowizna lub przeniesienie w jakikolwiek inny sposób własności akcji imiennych nie powoduje
utraty ich uprzywilejowania.
3. Akcje imienne nabyte w wyniku spadkobrania zachowują swoje uprzywilejowanie.
Dywidenda
§8
1. 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.
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2. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady
Nadzorczej.

1.

2.
3.
4.

Umarzanie akcji
§9
Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za
zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie
określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w
art. 362 Kodeksu spółek handlowych.
W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych
przez Walne Zgromadzenie.
W zamian za umarzane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od
zarejestrowania uchwały o umorzeniu.
III. ORGANY SPÓŁKI
§ 10

Organami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Walne Zgromadzenie
§ 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku
obrotowego.
Rada Nadzorcza lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent)
kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w
terminie określonym w ust. 1 powyżej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają
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.
Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 5% (słownie: pięć procent)
kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych,
wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.
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§ 12
1. Walne Zgromadzenie może podejmować 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 podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub
reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez
Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią
inaczej.
4. 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% (słownie: siedemdziesiąt
pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.
§ 13
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
b. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
c. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki
lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
d. wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
e. podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
f. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
g. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
h. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
i. emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów
subskrypcyjnych,
j. tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
k. miana przedmiotu działalności Spółki,
l. zmiana Statutu Spółki,
m. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
n. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
o. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
p. wybór likwidatorów,
q. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
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 być
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.
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§ 15
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Wrocławiu lub w Warszawie.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Rada Nadzorcza
§ 16
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego.
Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność
Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
a. Akcjonariusz Hubert Wochyński jeżeli posiada nie mniej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji
Spółki to przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków
Rady Nadzorczej przy Radzie Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) lub 6 (sześciu) członków, a przy
Radzie Nadzorczej składającej się z 7 (siedmiu) członków do powoływania i odwoływania 3 (trzech)
członków Rady Nadzorczej, a w tym (niezależnie od ilości członków Rady Nadzorczej) członka
pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
b. pozostałych członków powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie.
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.
Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z ust. 3a
powyżej, wygasa z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. Rada Nadzorcza
uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym
mowa w zdaniu poprzednim.
W przypadku, jeżeli nie będzie możliwe powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej w sposób
określony w ust. 3 lub dany Akcjonariusz wskazany w ust. 3 nie skorzysta z przysługującego mu prawa
powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternaście) dni od daty zaistnienia
okoliczności uzasadniających złożenie stosownego oświadczenia, wówczas członków Rady Nadzorczej,
którzy nie mogą być powołani lub odwołani w sposób określony w ust. 3 powołuje i odwołuje Walne
Zgromadzenie.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej, o ile uprawniony Akcjonariusz
nie skorzysta z przysługującego mu prawa, o którym mowa w ust. 3. Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego pierwszej
Rady Nadzorczej powołali Założyciele Spółki.
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.
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. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady
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Nadzorczej, o ile Przewodniczący nie został powołany zgodnie z § 16 ust. 3 powyżej. Na pierwszym
posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 18
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia Rady
Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej 4 (cztery) razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne
posiedzenie może być 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 być zwołane w ciągu 2 (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 być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady
Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać 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 być 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 brać 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:
a) ocena sprawozdań 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 Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków,
d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
e) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
f) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw i innych form
organizacyjnych Spółki,
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g) podejmowanie działalności gospodarczej w nowych gałęziach gospodarki,
h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji
obligacji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji łączna wartość
zadłużenia przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
i) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z
tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z
tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,
j) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości,
prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie
nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie
użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa
rzeczowego,
k) wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej
spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji innej spółki w ilości stanowiącej co najmniej 20%
(słownie: dwadzieścia procent) udziału w kapitale zakładowym lub głosach na zgromadzeniu
wspólników lub walnym zgromadzeniu,
l) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych
obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy
złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,
m) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20%
(słownie: dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na
podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów
zbywalnych w ramach normalnej działalności,
n) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych) rocznie,
o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Rady
Nadzorczej, członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym
Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym
Zgromadzeniu 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 (słownie: dwadzieścia tysięcy euro),
p) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
q) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
r) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
s) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
§ 20
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
§ 21
1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania
poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość
ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie
Zarządu Spółki.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków
Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.
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§ 22
1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość 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 być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W
protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej,
biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób
przeprowadzania i wynik głosowania.
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu
oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

1.

2.
3.
4.

Zarząd
§ 23
Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i
odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza
w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.
Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu kolejnych
kadencji ustala Rada Nadzorcza.
Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
Członek Zarządu może być 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 działań, 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 zawierać 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 powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez
Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu
Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu lub 1 (jeden) członek Zarządu łącznie z
prokurentem.
2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być 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
Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka
Zarządu co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co
najmniej jednego członka zarządu. Za „spółkę konkurencyjną” uważa się: podmiot gospodarczy prowadzący na
własny lub na cudzy rachunek działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do
podstawowego przedmiocie działalności Spółki, a także osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej powiązaną w rozumieniu art. 25 ust. 1 oraz ust. 5 - 6 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, prowadzącą z podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny lub na
cudzy rachunek, działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego
przedmiocie działalności Spółki.
IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 28
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011 r.).
§ 29
1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne
odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy
kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały
Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb,
fundusze celowe.
3. Zysk netto Spółki może być 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.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 30
W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne
obowiązujące przepisy”.
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6.2.2

6.2.2.1

Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie
zarejestrowanych przez sąd
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 3 kwietnia 2012
r.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
(dawniej: Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. (dawniej: Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu
postanawia, co następuje:
§ 1.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 16 ust. 3 lit. a w dotychczasowym brzmieniu:
„Akcjonariusz Hubert Wochyński jeżeli posiada nie mniej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji
Spółki to przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków
Rady Nadzorczej przy Radzie Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) lub 6 (sześciu) członków, a przy
Radzie Nadzorczej składającej się z 7 (siedmiu) członków do powoływania i odwoływania 3 (trzech)
członków Rady Nadzorczej, a w tym (niezależnie od ilości członków Rady Nadzorczej) członka
pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,”
otrzymuje następujące brzmienie:
„Akcjonariusz Conspole Holdings Limited z siedzibą na Cyprze jeżeli posiada nie mniej niż 2.000.000
(słownie: dwa miliony) akcji Spółki to przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i
odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej przy Radzie Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu)
lub 6 (sześciu) członków, a przy Radzie Nadzorczej składającej się z 7 (siedmiu) członków do
powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a w tym (niezależnie od ilości
członków Rady Nadzorczej) członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
(dawniej: Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. (dawniej: Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu
postanawia, co następuje:
§ 1.
W § 16 Statutu Spółki po dotychczasowym ust. 5 dodaje się ust. 5a o następującym brzmieniu:
„5a. 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 powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności
będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie,
nie dłużej jednak niż przez okres 3 (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 wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Planet Soft S.A.
(dawniej: Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.)
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. (dawniej: Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu
postanawia, co następuje:
§ 1.
W § 18 Statutu Spółki po dotychczasowym ust. 8 dodaje się ust. 9 o następującym brzmieniu:
„9. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania na zasadach określonych powyżej,
jeżeli cały skład Rady Nadzorczej jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu
dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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6.3

Definicje i objaśnienia skrótów

Tabela 16 Definicje i objaśnienia
Akcje serii A

2.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprzywilejowanych do
oddania z każdej akcji serii A dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Akcje serii B

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Akcjonariusz

Uprawniony z akcji Spółki

APLICON

Autorskie rozwiązanie IT Emitenta. Usługa stanowi zestaw proponowanych aplikacji
upraszczających procesy zachodzące wewnątrz firmy. Aplikacje instalowane są na specjalnym
zewnętrznym urządzeniu i zawierają takie narzędzia jak: Kopia Zapasowa, CRM, Baza Wiedzy czy
Zarządzanie Projektami

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.

augmented reality

System łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo, wykorzystujący w większości
przypadków obraz kamery, na który nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D

Autoryzowany
Doradca

Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu

CHF

Frank szwajcarski, jednostka monetarna obowiązująca na terytorium Szwajcarii oraz
Liechtensteinu

Cloud Computing

Inaczej chmura obliczeniowa. Model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych
przez zewnętrzną organizację. Dzięki niemu klient nie ma potrzeby zakupu sprzętu oraz
oprogramowania, a konsument płaci jedynie za użytkowanie określonej usługi

CRM

Customer Relationship Management, tj. system relacji z klientami, co jest zestawem procedur
i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.

DAP MG

Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki

Dokument
Informacyjny

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta
oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii B, w związku z wprowadzeniem ich
do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW

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.
Emitent
EUR, EURO, Euro
Giełda, GPW, GPW
S.A.
GUS
IBnGR
KDPW, KDPW S.A.,
Depozyt
Kodeks Spółek
Handlowych, KSH
Komisja, KNF
KRS
MSP

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu
Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Główny Urząd Statystyczny
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037,
z późn. zm.)
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Rejestr Sądowy
Powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw, do
którego zaliczane są także mikroprzedsiębiorstwa

DOKUMENT INFORMACYJNY PLANET SOFT S.A.

Strona | 177

NBP

Narodowy Bank Polski

Open Source

Oprogramowanie, którego licencja pozwala na legalne i darmowe kopiowanie kodu wynikowego,
źródłowego oraz na dowolne jego modyfikacje

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
Outsourcing IT

PKB
PKD, PKD 2007
PLN, zł, złoty

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Oznacza wykorzystywanie zasobów i usług zewnętrznych firm informatycznych, które taniej
i efektywniej wykonają szereg zadań IT, w porównaniu do samodzielnej realizacji tych zadań
przez daną firmę. Przede wszystkim dotyczy prac związanych z bieżącą administracją
sprzętowych i programowych zasobów informatycznych firmy, celem zwiększenia skuteczności
i efektywności prowadzonej przez nią działalności gospodarczej
Produkt Krajowy Brutto
Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885)
Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Nadzorcza, RN

Rada Nadzorcza Spółki Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) z siedzibą
we Wrocławiu

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

Software as a service, co jest tłumaczone „oprogramowanie jako usługa”. W modelu tym klient
otrzymuje potrzebne mu funkcjonalności i oprogramowanie, mając zapewniony dostęp do
konkretnych narzędzi. Udostępniane programy działają na serwerze dostawcy. Klient otrzymuje
do nich dostęp na żądanie i płaci jedynie za ich użytkowanie

Spółka
STOREQ

UE
UOKiK

Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu
Autorskie rozwiązanie IT Emitenta. Usługa służy usprawnianiu komunikacji wymiany danych
pomiędzy pracownikami w firmie lub poza nią. Rozwiązanie to zapewnia trzy podstawowe
funkcje, tj. współdzielenie, synchronizację oraz ochronę danych
Unia Europejska
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

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
Finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U.
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.)
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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.)

VAT

Podatek od towarów i usług

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 kwotowań największych uczestników rynku
pieniężnego Publikowany jest w prasie ekonomicznej w odniesieniu do transakcji jednodniowych
(tom/next – T/N – pieniądze docierają do banku jeden dzień 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 Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.)
z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd, Zarząd
Spółki,
Zarząd Emitenta

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. (dawniej Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) z siedzibą we
Wrocławiu

Zarząd Giełdy
Złoty, zł, PLN

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1
stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz.
386, z późn. zm.)
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