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WSTĘP  

1. Tytuł  

Memorandum Informacyjne SoftBlue S.A. 

 

2. Nazwa (firma) i siedziba Emitenta 

Nazwa (firma):      SoftBlue Spółka Akcyjna 

Siedziba:       Bydgoszcz 

Adres: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego 

KRS:  0000436389 

REGON: 341338798 

NIP:  9671355663 

Tel. + 48 52 340 50 30 

Internet: www.softblue.pl  

E-mail: softblue@softblue.pl  

 

3. Nazwa (firma) i siedziba lub imię i nazwisko oraz siedziba (miejsce 

zamieszkania) oferującego 

Nie dotyczy - istniejące akcje Emitenta nie są przedmiotem Oferty Publicznej. 

 

4. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji 

papierów wartościowych oferowanych w trybie Oferty Publicznej 

Na podstawie Memorandum Informacyjnego oferowane w trybie Oferty Publicznej są Akcje Serii F - akcje 

zwykłe na okaziciela Emitenta Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda w łącznej liczbie 46.801.250 

sztuk, z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. 

 

5. Nazwa (firma), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia 

(gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia 

Nie dotyczy - w odniesieniu do Oferty Publicznej nie istnieje podmiot pełniący rolę gwaranta emisji                      

w rozumieniu art. 14a Ustawy o Ofercie (nabywanie instrumentów finansowych nieobjętych w ofercie 

przez inwestorów). 

http://www.softblue.pl/
mailto:softblue@softblue.pl
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6. Cena Emisyjna oferowanych akcji albo sposób jej ustalenia oraz tryb i 

termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości 

Cena Emisyjna Akcji Serii F została ustalona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2020 roku oraz wynosi 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję.  

 

7. Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się 

wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w 

Memorandum, jak również że Memorandum jest jedynym prawnie 

wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach 

wartościowych, ich ofercie i Emitencie 

Oferowanie Akcji Serii F odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi                              

w Memorandum Informacyjnym oraz że Memorandum Informacyjne jest w zakresie Oferty Publicznej 

jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Serii F, Ofercie Publicznej  

i Emitencie. 

 

8. Wskazanie przepisu Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym Oferta Publiczna 

może być prowadzona na podstawie memorandum informacyjnego 

Podstawę prawną Oferty przeprowadzanej na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego 

stanowi art. 37b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. 

Zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu 

emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna 

papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta na terytorium Unii 

Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej stanowią nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 

2.500.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych 

takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 

1.000.000 euro i będą mniejsze niż 2.500.000 euro.   

Memorandum Informacyjne nie było weryfikowane ani zatwierdzane przez Komisję Nadzoru 

Finansowego.  

 

9. Wskazanie nazwy (firmy) i siedziby podmiotu pośredniczącego w Ofercie 

Publicznej oraz gwarantów emisji 

Firma inwestycyjna pośrednicząca w Ofercie Publicznej: 

Nazwa (firma): Prosper Capital Dom Maklerski Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa, Polska  

Adres: ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa 

Telefon: (+48 22) 201 11 30 

Fax: (+48 22) 201 11 29 

Adres poczty elektronicznej: biuro@pcdm.pl   

Adres strony internetowej: www.pcdm.pl   

 

mailto:biuro@pcdm.pl
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Na dzień publikacji niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent nie zawarł i nie planuje 
zawarcia umowy o gwarancję emisji.  

 

10. Data ważności Memorandum Informacyjnego oraz data, do której 

informacje aktualizujące Memorandum Informacyjne zostały 

uwzględnione w jego treści 

Memorandum Informacyjne zostało udostępnione do publicznej wiadomości w dniu 26 stycznia 2021 

roku i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień udostępnienia Memorandum, to jest na dzień 26 

stycznia 2021 roku. Termin ważności Memorandum rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy 

się z dniem przydziału Akcji Serii F. 

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty Publicznej ważność 

Memorandum Informacyjnego kończy się z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym 

fakcie w sposób, w jaki zostało udostępnione do publicznej wiadomości, to jest na stronie internetowej 

Emitenta www.softblue.pl oraz PCDM www.pcdm.pl.  

 

11. Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w 

okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości 

Zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej każdy: 

- nowy  znaczący  czynnik, 

- istotny  błąd, 

- istotna  niedokładność   

odnoszące się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, które mogą wpłynąć na ocenę 
papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między udostępnieniem 
Memorandum Informacyjnego a zakończeniem okresu oferowania Akcji, należy wskazać, bez zbędnej 
zwłoki, w Suplemencie do Memorandum Informacyjnego. Emitent jest obowiązany niezwłocznie 
udostępnić Suplement do Memorandum Informacyjnego osobom, do których skierowana jest oferta 
publiczna, w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, a więc na 
stronach internetowych Emitenta www.softblue.pl oraz PCDM www.pcdm.pl .  

Na mocy art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub 
subskrypcję Akcji przed udostępnieniem Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody,                    
z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych po udostępnieniu Suplementu do 
Memorandum Informacyjnego, pod warunkiem że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna 
niedokładność, o których mowa w art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej, wystąpiły lub zostały 
zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem papierów wartościowych,                  
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony 
przez Emitenta. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w Suplemencie 
do Memorandum Informacyjnego. Za zgodą wszystkich osób, które już złożyły zapisy, termin ten może 
ulec skróceniu. Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia 
zapisu na Akcje. W myśl art. 37b ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej Emitent może dokonać przydziału 
Akcji nie wcześniej niż po upływie terminu do wycofania przez Inwestora zgody na nabycie lub 
subskrypcję Akcji. 

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum 
Informacyjnego lub Suplementów, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji Akcji,  
niewymagającą udostępnienia Suplementu do Memorandum Informacyjnego, Emitent może 
udostępnić do publicznej wiadomości bez stosowania przywołanych powyżej rygorów związanych                 

http://www.softblue.pl/
http://www.pcdm.pl/
http://www.softblue.pl/
http://www.pcdm.pl/
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z publikacją Suplementu, w formie Komunikatu Aktualizującego, w sposób, w jaki zostało 
udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta www.softblue.pl oraz PCDM 
www.pcdm.pl  

W przypadku odwołania przez Emitenta Oferty Publicznej Akcji ważność Memorandum kończy się                
z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób określony w art. 37b ust. 
5 Ustawy o Ofercie. 
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1.  CZYNNIKI RYZYKA 

Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko poniesienia straty przez 

nabywców papierów wartościowych objętych Memorandum Informacyjnym. Czynniki ryzyka dotyczą 

zjawisk oraz zdarzeń przyszłych i niepewnych, które jednakże mogą - z różnym 

prawdopodobieństwem - wystąpić, i oddziaływać negatywnie na poziom opłacalności przedsięwzięcia 

inwestycyjnego. 

Przyszłe zdarzenia związane ze zmaterializowaniem się poszczególnych czynników ryzyka mogą 

negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, a w szczególności na jego sytuację gospodarczą, 

finansową i majątkową oraz perspektywy rozwoju, co z kolei może mieć negatywny wpływ na cenę 

akcji Emitenta. Kurs akcji może zniżkować w efekcie wystąpienia ryzyk poniżej opisanych oraz w 

wyniku wystąpienia innych czynników. W wyniku takich zdarzeń inwestorzy mogą stracić część lub 

całość zainwestowanych środków finansowych. Wedle aktualnej wiedzy poniżej opisane ryzyka mogą 

istotnie wpłynąć na sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz perspektywy rozwoju Spółki. 

Należy mieć świadomość, że ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi ryzykami, na jakie narażona jest 

Spółka. Spółka przedstawiła tylko te czynniki ryzyka, które uznała za istotne. Mogą istnieć jeszcze inne 

czynniki ryzyka, które w opinii Spółki nie są obecnie istotne lub których obecnie nie zidentyfikowała, 

a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyżej. Przedstawiając czynniki ryzyka w 

poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich 

istotności. 

 

1.1.  Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa 

Emitent   

1.1.1. Ryzyko związane z pogorszeniem sytuacji gospodarczej 

Popyt na usługi i produkty oferowane przez Spółkę jest ściśle związany z ogólną sytuacją gospodarczą 

i tempem wzrostu ekonomicznego w Polsce. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym 

na rynku polskim, w szczególności spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, wzrost zadłużenia 

budżetu państwa lub zmniejszenie nakładów na wydatki publiczne mogą w negatywny sposób 

wpływać na popyt na usługi Spółki, a tym samym na jej działalność i osiągane wyniki finansowe. 

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta: 

- na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce oraz za granicą z odpowiednim 

wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian, 

- planuje dalszą dywersyfikację geograficzną działalności tak, aby uniezależnić się od regionalnych 

wahań koniunktury. 

1.1.2. Ryzyko związane z niestabilnością polityczną 

Ze względu na innowacyjny charakter działalności Emitenta, w długim okresie czasowym należy 

spodziewać się istotnego poziomu korelacji osiąganego przez niego poziomu przychodów z ogólnym 

poziomem stabilności politycznej zarówno w kraju jak i w najbliższym otoczeniu międzynarodowym. 

Wstrzymanie lub ograniczenie dofinansowań projektów w ramach europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych, zmniejszenie dynamiki inwestycji bezpośrednich do Polski lub 

zmiany poziomu wymiany handlowej Polski z innymi krajami w Unii Europejskiej wskutek 

pogorszenia się relacji międzynarodowych mogą niekorzystnie wpływać na popyt na proponowane 



              Memorandum Informacyjne SoftBlue S.A. 

 

 

 

11 

 

 

przez Spółkę usługi i produkty, co może mieć niekorzystny wpływ na osiągane przez Spółkę wyniki 

finansowe. 

W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta planuje kontynuowanie dywersyfikacji prowadzonej 

działalności. 

1.1.3. Ryzyko niekorzystnej polityki podatkowej 

Nieprzejrzystość i zmienność polskiego systemu podatkowego, wynikająca ze zmian przepisów                        

i niespójnych interpretacji prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady 

opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy 

sankcyjne mogą przekładać się na wzrost niepewności w zakresie ostatecznych efektów podatkowych 

podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów 

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

wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta.  

Obok wysokości obciążeń fiskalnych ważnym elementem systemu podatkowego jest okres, po jakim 

zachodzi przedawnienie zobowiązania podatkowego. Ma on związek z możliwością weryfikacji 

poprawności naliczenia zobowiązań podatkowych za dany okres, a w przypadku naruszeń wpływa na 

możliwość stwierdzenia natychmiastowej wykonalności decyzji organów podatkowych. Obecnie 

organy skarbowe mogą kontrolować deklaracje podatkowe przez okres pięciu lat od końca roku,                     

w którym minął termin płatności podatku. 

Sytuacja, w której organy podatkowe przyjmą odmienną podstawę prawną niż nakazuje interpretacja 

przepisów podatkowych założona przez Spółkę, może w sposób istotny negatywnie wpłynąć na jej 

sytuację podatkową, a co z tym idzie na osiągane wyniki finansowe i możliwości rozwoju działalności. 

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów 

podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać 

strategię Emitenta do występujących zmian. 

1.1.4. Ryzyko związane ze zmiennością przepisów prawa i ich interpretacji 

Charakteryzujące polski system prawny częste zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje 

mogą rodzić dla Emitenta potencjalne ryzyko, iż prognozy w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej staną się nieaktualne, a jego kondycja finansowa ulegnie pogorszeniu. Regulacjami, 

których zmiany w największym stopniu oddziałują na funkcjonowanie Emitenta są w szczególności 

przepisy prawa podatkowego, handlowego i w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Zmiany w powyższych regulacjach mogą bowiem prowadzić do istotnej zmiany otoczenia prawnego 

Spółki oraz wpłynąć negatywnie na jej wyniki finansowe, np. poprzez zwiększenie kosztów 

działalności (w drodze bezpośredniego wzrostu obciążeń podatkowych czy też dodatkowych 

wydatków na wypełnienie nowych obowiązków prawnych i administracyjnych), nałożenie na Spółkę 

kar administracyjnych i obciążeń podatkowych związanych z nieprawidłowym, zdaniem organów 

administracji publicznej, stosowaniem przepisów prawa. 

Istotnym czynnikiem, który może wpłynąć na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 

finansową Spółki są także rozbieżności w interpretacji przepisów obowiązującego w Polsce i Unii 

Europejskiej porządku prawnego. Niejednolitość wykładni przepisów dokonywanych przez krajowe 

sądy oraz organy administracji publicznej, a także przez sądy wspólnotowe może prowadzić do 

skutków oddziałujących pośrednio i bezpośrednio na Spółkę. 

Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane 

wyniki i sytuację finansową Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych                       

z punktu widzenia Spółki przepisów prawa i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim 

wyprzedzeniem dostosować strategię Spółki do występujących zmian.  
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1.1.5. Ryzyko związane z nierealizowaniem lub nieterminowym realizowaniem zobowiązań 
ze strony kontrahentów Emitenta 

Prowadzenie działalności przez Emitenta wiąże się z zawieraniem umów cywilnoprawnych, w tym                    

o charakterze partnerstwa lub podwykonawstwa. Brak wywiązania się partnera lub podwykonawcy  

z przyjętych względem Emitenta zobowiązań może prowadzić do poniesienia przez Emitenta 

dodatkowych kosztów.  

1.1.6. Ryzyko siły wyższej 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak na przykład wojny, ataki terrorystyczne 

lub pandemie, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na rynku 

finansowym, co może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. Ponadto takie zdarzenia 

losowe jak: pożary, powodzie i inne nadzwyczajne działanie sił przyrody, mogą powodować awarie 

lub zniszczenia istotnego majątku rzeczowego, należącego do Emitenta jak również zakłócenia                        

w świadczeniu usług i dostawie produktów, co może negatywnie wpłynąć na osiągane przez Emitenta 

wyniki finansowe. 

1.1.7. Ryzyko konkurencji 

Na rynku działalności Emitenta istnieje systemowe ryzyko pojawienia się innych podmiotów 

oferujących produkty i usługi zbliżone do tych oferowanych przez Emitenta. Ponadto może wystąpić 

nasilenie konkurencji w sektorze ze strony już istniejących uczestników rynku. Czynniki te mogą 

negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, spowodować utratę części klientów jak również 

ograniczyć jego rozwój.  

Emitent ogranicza przedmiotowe ryzyko poprzez stałe podnoszenie jakości oferowanych produktów 

i usług, dywersyfikację działalności, wdrożenie innowacji i dążenie do ciągłego rozwoju własnej 

działalności. 

1.1.8. Ryzyko związane z regulacjami prawnymi 

Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalność Emitenta 

potencjalny negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje m.in. w zakresie prawa handlowego, prawa 

autorskiego, przepisów kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ubezpieczeń 

społecznych, przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. 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 przez Emitenta może skutkować nałożeniem na 

Emitenta kar lub sankcji administracyjnych lub finansowych.  

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent na bieżąco przeprowadza badania 

potwierdzające zgodność procedur przeprowadzanych przez Spółkę z bieżącymi regulacjami 

prawnymi oraz zdecydował się na outsourcing większości usług prawnych i finansowych wybierając 

na partnerów w tym zakresie sprawdzone i wiarygodne instytucje. 

1.1.9. Ryzyko związane z ubezpieczeniem majątku 

Emitent posiada zawarte umowy ubezpieczeniowe obejmujące cały majątek Spółki. Istnieje jednak 

ryzyko, że podczas wystąpienia zdarzenia wystąpią szkody, których Emitent nie przewidział lub 

zostały wyłączone osobną klauzulą, o której Emitent nie wiedział lub klauzulą ogólnego braku 

odpowiedzialności przy danych okolicznościach zdarzenia. Zdarzenia takie mogą spowodować 

wypłatę odszkodowania w części lub odmowę wypłaty odszkodowania. Ponadto w przypadku 

ubezpieczenia majątku według cen odtworzeniowych istnieje ryzyko, że całkowity koszt odtworzenia 
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zniszczonego majątku przewyższy kwotę otrzymanego odszkodowania. Powyższe może mieć 

negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. W celu minimalizacji tego ryzyka przeprowadzane 

są audyty ubezpieczeniowe, tak aby zawierane polisy zapewniały optymalną ochronę Emitenta. 

 

1.2.  Czynniki ryzyka związane działalnością Emitenta 

1.2.1. Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych branżowych projektów inwestycyjnych 

Istotna część działalności Emitenta opiera się na realizacji projektów inwestycyjnych z dziedziny 

informatycznej. W przypadku wystąpienia kryzysu w branży IT, niewykluczony jest spadek ilości 

projektów zlecanych Spółce do realizacji, co może wiązać się ze spadkiem poziomu przychodów 

Emitenta, a w skrajnych przypadkach z utratą płynności finansowej i zdolności do regulowania 

bieżących zobowiązań.  

Ryzyko to minimalizuje fakt, że Spółka działała po stronie zamawiającego – jako np. inżynier kontraktu 

i po stronie wykonawcy, dzięki czemu nabyła unikalną wiedzę i doświadczenie oraz silną pozycję                  

w ramach współpracy z klientami. Dodatkowo Spółka jest wyspecjalizowana w prawie zamówień 

publicznych (wiele przygotowanych zamówień publicznych w przeszłości, bogate doświadczenie 

pracowników i współpracowników w tym zakresie), która to wiedza ułatwia pozyskiwanie kolejnych 

zamówień – już jako wykonawca, zwiększając szansę na pozyskanie kolejnych projektów. 

1.2.2. Ryzyko związane z prawidłowością pozyskiwania uprawnień majątkowych do 
korzystania z utworów o walorach prawno-autorskich 

Emitent narażony jest na ryzyko pozyskiwania uprawnień majątkowych do korzystania z utworów                

o walorach prawno-autorskich, tj. programów komputerowych, w tym aplikacji webowych. Szczególna 

uwaga dotyczy prawidłowego formułowania treści umów zawieranych z zewnętrznymi dostawcami-

usługodawcami (umowy świadczenia usług o dzieło), który każdorazowo w sytuacji dotyczącej 

podzlecenia lub zlecenia opracowania oprogramowania winny zawierać postanowienia z jednej strony 

dotyczące zasad przeniesienia majątkowych praw autorskich lub udzielenia licencji, z drugiej zaś 

zabezpieczające przed podnoszeniem roszczeń przez osoby trzecie (łącznie z adekwatnymi karami 

umownymi dla podwykonawców oraz zasadami ponoszenia kosztów ewentualnych postępowań 

cywilnych czy karnych). 

W zakresie umów pracowniczych, których treść co prawda zabezpiecza prawidłowe pozyskiwanie 

majątkowych praw autorskich dotyczących utworów powstałych w ramach stosunku pracy, nacisk 

należy położyć na kontrolę zasad zlecania oraz wykonywania pracy, tj. odnotowywanie faktu poleceń 

służbowych dotyczących realizacji danego utworu prawno-autorskiego, kwestie realizacji w ramach 

godzin pracy (lub w ramach tzw. nadgodzin). Jednocześnie nie należy zapominać o kwestii 

wyrywkowej kontroli jakości zatrudnionych programistów, tj. weryfikowania braku wykorzystywania 

przez pracowników efektów pracy osób trzecich i przedstawiania ich jako rezultat własnych starań             

w ramach stosunku pracy (zwłaszcza w kontekście bogatego repozytorium rozwiązań typu open 

source, powszechnie dostępnego i jednocześnie zwykle darmowego pod warunkiem wykorzystywania 

dla celów niekomercyjnych lub związanego z obowiązkiem odnotowania autorstwa w dziele, dla 

którego dane rozwiązanie jest elementem składowym). W zakresie realizacji projektów integrujących 

rozwiązania informatyczne z zaawansowanymi rozwiązaniami sprzętowymi wskazać należy z jednej 

strony na ryzyko nieuprawnionego naśladownictwa ze strony osób trzecich, mogącego nawet 

przyjmować rozmiary plagiatu i związanych z powyższymi potrzebami i kosztami ochrony patentowej 

tworzonych rozwiązań; z drugiej zaś wobec nieuniknionego zastosowania podzespołów 

produkowanych przez osoby trzecie, w tym ich elementów informatycznych w postaci sterowników, 

ryzyka podnoszenia przez osoby trzecie naruszeń majątkowych praw autorskich czy patentowych 

tychże osób w tworzonych produktach. 
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1.2.3. Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań, wdrażaniem nowych 
produktów i usług lub modyfikacją istniejących produktów i usług  

Specyfiką branży IT jest bardzo szybka ewolucja stosowanych technologii i rozwiązań 

informatycznych, a w związku z tym krótki cykl "życia" oferowanych produktów i towarów. Dla 

Emitenta oznacza to konieczność zmian we własnych produktach i ustawiczne szkolenia w zakresie 

technologii i produktów innych uczestników rynku. Istnieje ryzyko, że pomimo ciągłego 

dostosowywania oferty, Spółka może nie być w stanie zaoferować rozwiązań, które będą najlepiej 

spełniały oczekiwania klientów. Pojawienie się na rynku alternatywnych nowych rozwiązań może 

spowodować, że produkty i usługi znajdujące się w portfelu Spółki mogą nie zapewnić jej przychodów 

oczekiwanych przy ich tworzeniu i rozwoju. Spółka stara się redukować to ryzyko, stale monitorując 

aktualne trendy rynkowe i technologiczne oraz stosownie do tego adaptując swoje produkty oraz 

metody ich wytwarzania. 

W związku z początkowym etapem komercjalizacji, istnieje ryzyko niepowodzenia sprzedaży nowych 

innowacyjnych rozwiązań, niesprawdzonych wcześniej w pełnym użytku komercyjnym. Ponadto, 

działania marketingowe mogą nie przekonać wystarczającej liczby potencjalnych klientów do 

korzystania z rozwiązania, które może okazać się zbyt mało atrakcyjne dla odbiorców. W związku                    

z powyższym zagrożeniem, Emitent przed wdrożeniem nowych usług zamierza przeprowadzić fazę 

szczegółowych testów, których pomyślność stanowić będzie potwierdzenie technicznej gotowości 

produktu do sprzedaży, a ponadto dla wszystkich projektów Spółki przeprowadzane będę pełne studia 

wykonalności, tak jak to Spółka czyniła dotychczas. Pomimo niemożności całkowitego ograniczenia 

powyższego ryzyka, Spółka zwraca uwagę, iż innowacyjne propozycje Spółki stwarzają okazję do 

wyprzedzenia działań konkurencji i wypracowania zakładanej pozycji rynkowej w określonym 

segmencie. Prawdopodobieństwo ziszczenia się niniejszego ryzyka będzie stopniowo malało wraz                 

z upływem czasu od wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań do oferty Emitenta oraz pozyskaniem 

kolejnych klientów korzystających z usług i produktów Spółki. 

1.2.4. Ryzyko związane z celami strategicznymi 

Plany rozwoju Emitenta zakładają intensyfikację  skali prowadzonej działalności i jej dywersyfikację. 

Realizacja elementów strategii rozwoju w dużym stopniu uzależniona jest od zdolności adaptacji do 

warunków otoczenia rynkowego. Działania Emitenta, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny 

otoczenia rynkowego, bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, 

mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową i wyniki finansowe 

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 

Emitenta na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność 

i wyniki finansowe, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania. 

1.2.5. Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji na rynku usług informatycznych 

Emitent działa na rynku usług informatycznych, który charakteryzuje się wysokim i stale rosnącym 

poziomem konkurencyjności. Do grona konkurentów Spółki można zaliczyć z jednej strony 

międzynarodowe koncerny z branży IT oraz globalne i krajowe firmy oferujące wdrażanie rozwiązań 

informatycznych, z drugiej natomiast strony małe przedsiębiorstwa i tzw. freelancerów oferujących 

usługi po niskich cenach.  

Emitent obserwuje niemalejącą presję cenową oraz próby wchodzenia na rynek globalnych 

dostawców usług informatycznych. Zachodzące procesy konsolidacji w sektorze powodują silniejsze 
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umacnianie się na rynku największych graczy. Nie można też wykluczyć, że pojawi się podmiot będący 

w stanie wytworzyć produkty oferujące podobne rozwiązania technologiczne i funkcjonalne do 

stosowanych przez Emitenta.  

Wzrost konkurencji na rynku IT w regionie w postaci dużych firm może także spowodować problemy 

z pozyskaniem odpowiedniej kadry pracowniczej wchłanianej przez większe korporacje.  

Postępujący wzrost konkurencji może spowodować utratę przez Emitenta dotychczasowych                               

i potencjalnych klientów, ograniczyć możliwość pozyskania wykwalifikowanej siły roboczej, a tym 

samym uniemożliwić realizowanie zakładanej strategii i skali oczekiwanych przychodów. Może to 

powodować pogorszenie wyników finansowych i prowadzić do problemów z bieżącą płynnością.  

Emitent ogranicza ryzyko związane z nasileniem konkurencji poprzez budowanie trwałych relacji                    

z kluczowymi klientami, a także poprawę jakości i efektywności działań w zakresie tworzenia 

oprogramowania i świadczenia usług. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację na rynku usług 

informatycznych i opiera swoją strategię na oferowaniu produktów i usług specyficznych, 

wyróżniających się na rynku, nie podlegających nasilonej walce konkurencyjnej, jak w przypadku 

standardowych usług informatycznych.  

Dodatkowo Emitent minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez działania w celu przekształcenia          

w operatora nowych technologii w celu uniknięcia traktowania jako klasyczny dostawca usług 

informatycznych. 

1.2.6. Ryzyko związane z funduszami z Unii Europejskiej 

Emitent jako Spółka specjalizująca się w doradztwie w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii 

Europejskiej dostrzega znaczący wzrost świadomości przedsiębiorców dotyczącej możliwości, jakie 

daje wykorzystanie funduszy zewnętrznych w finansowaniu wielu działań. Przedsiębiorcy coraz 

częściej, szukając oszczędności starają się samodzielnie przygotowywać wnioski w celu pozyskiwania 

środków pieniężnych na rozwój w drodze dotacji europejskich. Wzrosła również liczba zewnętrznych 

podmiotów zajmujących się doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Generuje to 

ryzyko spadku zainteresowania usługą doradztwa oferowaną przez Emitenta., a tym samym ryzykiem 

mniejszych przychodów z tego tytułu.  

Czynnikiem, który minimalizuje przedmiotowe ryzyko jest bogate, wieloletnie doświadczenie 

Emitenta na rynku tych usług oraz bardzo dobra opinia wśród klientów i wysoka jakość świadczonych 

usług doradczych – Spółka zarządzała ponad 100 kontraktami finansowanymi z Unii Europejskiej.  

Ponadto strategia rozwoju Emitenta zakłada aplikowanie o środki dostępne w ramach funduszy 

unijnych na rozwój projektów prowadzonych przez Spółkę. Nie można wykluczyć, że na skutek 

różnych przyczyn, Emitent nie będzie mógł z nich skorzystać bądź ich nie otrzyma, co mogłoby 

ograniczyć możliwość jego rozwoju a także wpłynęłoby na opóźnienie bądź wstrzymanie realizacji 

niektórych projektów. W opinii Emitenta ryzyko takie jest jednak niskie, gdyż posiada on duże 

doświadczenie w aplikowaniu o dotacje a także pozyskał finansowanie (poprzedzająca emisja akcji), 

które może zostać wykorzystane jako wkład własny przy realizacji projektów z dofinansowaniem 

unijnym.  

Jednakże należy mieć na względzie, iż aplikowanie o fundusze unijne jest procesem złożonym i chociaż 

Emitent osiągnął w tym zakresie spore sukcesy, nie każdy z jego wniosków jest rozpatrywany 

pozytywnie. Również, chociaż część usługowej działalności Emitenta powiązana jest z pozyskiwaniem 

funduszy unijnych, usługi te świadczone są głównie na rzecz przedsiębiorstw i innych podmiotów                  

z sektora publicznego. Dlatego też, pomimo iż Emitent sam posiada już niemałe doświadczenie                        

w uzyskiwaniu dotacji, niejednokrotnie decyduje się na korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych. 

Emitent decyduje się na to jeżeli uzna, iż ze względu na specyfikę danego obszaru, podmiot zewnętrzny 

posiada większe doświadczenie i wiedzę. 
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1.2.7. Ryzyko związane z wirtualizacją działalności firm sektora IT tj. przechowywaniem 
rozwiązań informatycznych na zewnętrznych zasobach sprzętowych (zewnętrzny 
hosting) 

Emitent narażony jest na ryzyka związane z wirtualizacją działalności firm sektora IT, tj. 

przechowywaniem rozwiązań informatycznych na zewnętrznych zasobach sprzętowych (zewnętrzny 

hosting), co wiąże się z ryzykiem związanym z wpływem zaburzeń w zakresie działalności osób 

trzecich. Powyższe jednak nie powinno przekreślać korzystania z tychże zasobów wobec 

zdecydowanie pozytywnego efektu kosztowego, oraz co istotne standardowo wysokiego poziomu 

zabezpieczenia przed atakami hackerskimi oraz przerwami w działalności (m.in. dostawy prądu) 

podmiotów wyspecjalizowanych. 

1.2.8. 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, co może spowodować nieprawidłowe działania 

oprogramowania lub opóźnienia w dostarczaniu gotowego rozwiązania do 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 dedykowany, zintegrowany 

system informatyczny B2B, który służy do komunikacji pomiędzy Spółką i jej klientami oraz 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. Spółka nawiązała również współpracę ze specjalistyczną agencją Human 

Resources w celu optymalizacji procesu naboru nowych kadr, co zmniejsza ryzyko ewentualnych 

błędnych decyzji personalnych. 

1.2.9. Ryzyko związane z niewypłacalnością klientów Emitenta 

Emitent. oferuje swoim klientom odroczone terminy płatności za dostarczane towary, produkty                       

i usługi. Powoduje to powstanie ryzyka stałej lub czasowej niewypłacalności klientów, która może 

negatywnie wpłynąć na bieżącą płynność finansową, a w przypadku stałej niewypłacalności klienta – 

także na wynik finansowy Emitenta.  

Spółka ogranicza to ryzyko sprawdzając wiarygodność nowych klientów, stale monitorując stan 

należności oraz utrzymując odpowiedni poziom środków pieniężnych na rachunkach bankowych. 

1.2.10. Ryzyko wzrostu kosztów działalności Emitenta 

Wpływ na wyniki finansowe Emitenta ma szereg czynników niezależnych od Spółki, w tym mających 

istotny wpływ na jej koszty działalności. Do czynników tych można zaliczyć między innymi wzrost płac 

informatyków i innych specjalistów oraz zmiany cen nabywanych przez Spółkę towarów. Obecnie 

koszty osobowe stanowią największy składnik kosztów ponoszonych przez Emitenta. Ewentualny 

wzrost płac specjalistów IT w Polsce stanowi, więc, zagrożenie w zakresie kontroli kosztów 

operacyjnych. Jeżeli takiemu przyrostowi kosztów nie będzie towarzyszył jednoczesny wzrost 

przychodów, istnieje ryzyko pogorszenia rentowności osiąganej w ramach działalności Spółki. 

1.2.11. Ryzyko związane z utratą kluczowych i wykwalifikowanych pracowników 

Pracownicy o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu mają kluczowe znaczenie dla 

funkcjonowania i rozwoju Emitenta. Na krajowym rynku pracy obserwuje się nadal wzrastający popyt 

na programistów i konsultantów IT. Taka sytuacja utrudnia proces rekrutacji oraz stwarza ryzyko 
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odejścia pracowników i współpracowników, w tym osób kluczowych. Może to skutkować 

niewywiązaniem się przez Emitenta z przyjętych zamówień, koniecznością rezygnacji z potencjalnych 

zleceń, a także w skrajnym przypadku utratą posiadanego „know how”. Spółka stara się zapobiegać 

przedmiotowemu ryzyku oferując atrakcyjne warunki pracy pracownikom zatrudnianych na 

podstawie umów o pracę oraz zapewniając im rozwój poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach. 

Spółka stara się także zapewnić jak najlepsze warunki osobom, które współpracują z nią na innej 

podstawie prawnej, m.in. na umowach cywilnoprawnych. 

1.2.12. Ryzyko związane z błędami w procedurach 

Specyfika działalności Emitenta stwarza ryzyko wystąpienia błędów w procedurach pojawiających się 

w toku prowadzonej działalności. Hipotetyczne sytuacje mogą dotyczyć błędnego dostosowania 

produktu do potrzeb klienta czy opóźnienia w realizacji projektu. 

1.2.13. Ryzyko zakończenia współpracy ze współwykonawcami 

Realizacja projektów Emitenta oparta jest na współpracy z innymi podmiotami, w tym np.                                      

z instytucjami naukowymi. Również planowane w przyszłości przedsięwzięcia oparte są na ścisłej 

współpracy zarówno w zakresie przygotowania projektu, jak i jego realizacji. Dotychczas poprawna 

współpraca w przyszłości może ulec pogorszeniu np. w przypadku wycofania się danego podmiotu                  

z kooperacji. Rodzi to ryzyko zakłócenia realizowanych projektów oraz negatywnego wpływu na 

strategię i działalność operacyjną Emitenta. 

1.2.14. Ryzyko związane z pandemią koronawirusa COVID-19 

Rozprzestrzenianie się wirusa może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Obecnie Emitent 

odnotowuje przypadki rezygnacji z usług świadczonych przez Spółkę zarówno przez osoby fizyczne 

jak i prawne, za czym idzie ryzyko obniżenia przychodów Spółki. Z uwagi na trudną sytuację związaną 

z epidemią, w tym zamknięcie żłobków, przedszkoli, szkół Emitent uwzględnia możliwość 

ograniczenia świadczenia pracy przez pracowników. Sytuacja ta może mieć wpływ na zmniejszenie 

przychodów, a w konsekwencji na wyniki finansowe Spółki. Emitent stara się ograniczyć to ryzyko 

poprzez zastosowanie się do zaleceń opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny,                                       

w uzgodnieniu z Ministrem Zdrowia. Spółka na bieżąco analizuje sytuację związaną z epidemią. 

1.2.15. Czynniki ryzyka związane z opóźnieniami w realizacji kontraktów oraz naliczeniem 
kar umownych 

Prowadzenie działalności przez Emitenta może odbywać się na podstawie stosownych umów oraz 

zgodnie z ustalonymi w tych umowach terminami. Nieterminowość realizacji przez Emitenta 

zobowiązań umownych może skutkować naliczaniem kar umownych.  

Wskazanym czynnikom ryzyka przeciwdziała w szczególności fakt, iż Emitent dokłada należytej 

staranności w zakresie realizacji zobowiązań umownych. 

 

1.3.  Czynniki ryzyka związane z Ofertą Publiczną i obrotem akcjami na rynku 

zorganizowanym 

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu organizowanym przez GPW na rynku NewConnect. W związku z tym poniżej 

przedstawione zostały czynniki ryzyka związane nie tylko z Ofertą Publiczną ale także z ubieganiem 

się o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu oraz z samym obrotem na rynku 

alternatywnym. 
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1.3.1. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje 

Każdy Inwestor rozważający inwestycję w Akcje powinien oszacować, czy jest ona dla niego w danych 

okolicznościach odpowiednia. W szczególności, każdy inwestor powinien: 

(i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji oraz 
korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje; 

(ii) posiadać dostęp do, oraz znajomość odpowiednich narzędzi analitycznych 
umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego szczególnej sytuacji finansowej, 
inwestycji w Akcje oraz wpływu inwestycji w Akcje na jego ogólny portfel inwestycyjny; 

(iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich 
rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje; 

(iv) w pełni rozumieć warunki emisji Akcji oraz posiadać znajomość rynków finansowych;  

(v) posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) 
ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji 
oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia 
różnego rodzaju ryzyk. 

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez osoby, które potencjalnie dokonają 

inwestycji w Akcje, podlega przepisom regulującym inwestycje lub ocenie albo regulacjom przyjętym 

przez określone organy. Każda osoba rozważająca inwestycję w Akcje powinna skonsultować się ze 

swoimi doradcami prawnymi w celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie: 

(i) Akcje stanowią dla niej inwestycję zgodną z prawem; 

(ii) Akcje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia;  

(iii) obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Akcji przez taką osobę. 

1.3.2. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą Publiczną 

W przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, 

dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, 

oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na 

zlecenie emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo 

uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania 

zaleceń, o których mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy o Ofercie, Komisja może:  

(i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo 

przerwanie jej przebiegu,  na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub  

(ii) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej 

prowadzenia, lub  

(iii) opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem 

działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.  

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub 

sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w 

imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie 

zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia emitent lub oferujący powstrzymuje 

się od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerywa jej przebieg, do czasu 

usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń. 
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W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować 

środki opisane powyżej.  

Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej w wyszczególnieniach (i) – (iii), także w 

przypadku gdy:  

(i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na 

podstawie tej oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów, 

(ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu 

prawnego emitenta, 

(iii) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, 

które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub 

też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości 

emitenta, lub  

(iv) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle 

tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub 

obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę, 

i ich stosowanie przez Komisję może być wielkokrotne. 

W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku 

naruszenia przepisów Ustawy regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej. 

1.3.3. Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów dotyczących prowadzenia 
reklamy oferty publicznej 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 2–4 

Rozporządzenia Prospektowego – dotyczących reklam odnoszących się do oferty publicznej - przez 

emitenta, oferującego, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty 

działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może 

nastąpić, Komisja może: 

(i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej prowadzenia na 
okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując nieprawidłowości, które należy usunąć w 
tym okresie, lub, 

(i) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w 
szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie zostały 
usunięte w terminie określonym w wyszczególnieniu 1 powyżej, lub 

(ii) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 2 
Ustawy o Ofercie, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, 
wskazując naruszenia praw. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w wyszczególnieniu 2 powyżej Komisja 

może wielokrotnie zastosować przewidziane powyżej środki. 

W Rozdziale 7 Ustawy o Ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku 

naruszenia przepisów Ustawy regulujących kwestie reklam odnoszących się do oferty publicznej. 

1.3.4. Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do skutku 

Oferta Publiczna może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia 

przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma - zgodnie z zasadami 
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dystrybucji opisanymi w Rozdziale 3 pkt 11 Memorandum - zwrot środków wpłaconych tytułem 

nabycia Akcji Serii F bez odsetek i odszkodowań.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii F nie dojdzie do skutku, 

jeżeli: 

1)  nie zostanie subskrybowana żadna Akcja Serii F, 

2) w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F Emitent nie złoży w sądzie wniosku o rejestrację 

podwyższenia kapitału zakładowego, albo 

3)  sąd prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji Akcji Serii F. 

W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na Akcje Serii F zostaną zwrócone 

inwestorom bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

1.3.5. Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu 

Akcje Serii F będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect. 

Zgodnie z § 3-6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu warunkiem wprowadzenia akcji do 

obrotu jest spełnienie szeregu wymogów. Emitent dołoży należytej staranności, aby wszystkie z nich 

były dochowane. Jednakże - zgodnie z powyższymi przepisami - Organizator ASO może podjąć 

uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu akcji, w szczególności jeżeli uzna, że wprowadzenie ich 

do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.  

Nie można całkowicie wykluczyć istnienia ryzyka odmowy wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu. 

Skutkiem jego ziszczenia się mogłaby być znacznie mniejsza od oczekiwanej płynność akcji Emitenta. 

1.3.6. Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowania Akcji Serii F w Alternatywnym Systemie 
Obrotu lub nierozpoczęcia ich notowania 

Zgodnie z § 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu rozpoczęcie notowania instrumentów 

finansowych w ASO następuje na wniosek ich emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania. 

Emitent złoży stosowny wniosek oraz dopełni wszystkich obowiązków. 

Jednakże - na podstawie § 7 ust. 6 Regulaminu ASO - Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu 

może uzależnić rozpoczęcie notowań od przedstawienia przez Emitenta, autoryzowanego doradcę lub 

animatora rynku dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów. W związku z powyższym 

istnieje więc ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowania akcji Emitenta w ASO lub - w przypadku 

niemożliwości przedstawienia żądanych informacji - nierozpoczęcia ich notowania. 

1.3.7. Ryzyko niskiej wyceny i niskiej płynności akcji na rynku 

W opinii Emitenta Inwestorzy powinni mieć na uwadze fakt, że nie ma pewności, że akcje Emitenta                

w przyszłości, po wprowadzeniu do obrotu w ASO Akcji Serii F, będą przedmiotem aktywnego obrotu.  

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu zależy od 

zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Istnieje zatem ryzyko, że liczba akcji będąca 

faktycznie przedmiotem transakcji na rynku może być w praktyce niewielka, w związku z czym akcje 

te mogą charakteryzować się niewielką płynnością. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje 

Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Cena akcji może 

być niższa niż cena nabycia na skutek wielu czynników, między innymi okresowych zmian wyników 

finansowych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu inflacji, zmian regionalnych 

lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach 

papierów wartościowych. 
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1.3.8. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w 
Alternatywnym Systemie Obrotu 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza z obrotu 

instrumenty finansowe Emitenta w określonych przepisami prawa przypadkach oraz gdy: 

• w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: 

-   w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu, 

- w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o 

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

że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów 

postępowania; 

• zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 

• zniesiona zostaje dematerializacja tych instrumentów. 

Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu może nastąpić - 

na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO również: 

- na wniosek Emitenta w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z 

ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym, 

- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 

spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków, 

- jeżeli Organizator ASO uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

-      jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 

- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta, 

- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 

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

przekształcenia. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, Organizator ASO może 

zawiesić obrót tymi instrumentami (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). 

Zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy Emitent nie wykona nałożonej na niego - na 

podstawie przepisu ust. 1 pkt 2 tego samego paragrafu - kary pieniężnej lub pomimo nałożenia kary 

pieniężnej albo upomnienia: 

- nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, lub 

- nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki emitentów instrumentów finansowych w ASO, 

lub 

- nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO  

Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w ASO. 

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, organizator ASO - 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. 

Art. 78 ust. 4 stanowi, że na żądanie KNF organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez nią 

instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
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funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym systemie lub powoduje 

naruszenie interesów inwestorów. 

W przypadku naruszeń przepisów Rozporządzenia MAR, określających obowiązki emitentów w 

zakresie: 

-  Identyfikacji, dokumentowania i przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych. 

-  prowadzenia list osób posiadających dostęp do informacji poufnych. 

- prowadzenia list członków organów Spółki i osób z nimi blisko związanych oraz powiadamiania o 

dokonywaniu przez te osoby transakcji instrumentami finansowymi Spółki. 

KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów 

wartościowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

W przypadku wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z utratą 

płynności przez te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

1.3.9. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami 
finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Zgodnie § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem innych przepisów 

Regulaminu ASO: 

- na wniosek Emitenta; 

- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 

-   jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu. 

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi, Organizator Alternatywnego Systemu może określić 

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

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

obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej. 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza 

obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w 

decyzji właściwego organu. 

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po 

uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku w alternatywnym 

systemie obrotu, jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji 

poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem 

naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie lub instrumencie finansowym z 

naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014 („Rozporządzenie MAR”), chyba że takie 

zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego 

funkcjonowania rynku. 

W przypadku zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z drastycznym 

zmniejszeniem ich płynności oraz spadkiem ich wartości rynkowej. 

1.3.10. Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar administracyjnych na Emitenta przez 
Komisję Nadzoru Finansowego 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy 

o ofercie publicznej, i Rozporządzenia MAR.  

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł. jeśli 

Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 4 
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(obowiązek przekazania informacji o wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu                                 

w alternatywnym systemie). 

W przypadku naruszeń przepisów Rozporządzenia MAR, określających obowiązki emitentów                         

w zakresie: 

-  Identyfikacji, dokumentowania i przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych. 

-  prowadzenia list osób posiadających dostęp do informacji poufnych. 

- prowadzenia list członków organów Spółki i osób z nimi blisko związanych oraz powiadamiania               

o dokonywaniu przez te osoby transakcji instrumentami finansowymi Spółki. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję                        

o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery 

wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję                       

o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu 

wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 

10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty 

korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których 

mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę 

pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Zgodnie z art. 100 ust. 1 Ustawy o Ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte                             

w prospekcie, memorandum informacyjnym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 

38, art. 38a lub art. 39 ust. 1, albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem 

papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, 

lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych 

do obrotu na rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 

rozporządzenia 596/2014 lub art. 56 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w 

istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.  

Stosownie do art. 100 ust. 1a Ustawy o Ofercie tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym 

za informacje udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, 

memorandum informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, 

podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść 

informacji. Stosownie do art. 100 ust. 2 Ustawy o Ofercie tej samej karze podlega, kto dopuszcza się 

czynu określonego w art. 100 ust. 1 Ustawy o Ofercie, działając w imieniu lub w interesie osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 

ust. 11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek 

własny lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do 

wysokości 2.072.800 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja 

może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 

straty. 

Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy Emitent, na wniosek osoby pełniącej 

obowiązki zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego                          

z naruszeniem przepisów prawa, Komisja może nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości 

4.145.600 zł. 
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W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet 

uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki 

finansowe Emitenta. 

1.3.11. Ryzyko związane z możliwością nałożenia kary pieniężnej przez Organizatora 
Alternatywnego Systemu Obrotu  

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta 

karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności: 

- obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia 

pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również 

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

- obowiązek dokonania i publikacji - na żądanie Organizatora ASO - analizy sytuacji finansowej                       

i gospodarczej Emitenta w związku z zaniechaniem prowadzenia przez Emitenta podstawowej 

działalności operacyjnej, istotnej zmiany przedmiotu lub zakresu działalności prowadzonej przez 

Emitenta lub istotnego pogorszenia sytuacji finansowej lub gospodarczej Emitenta (§ 15b 

Regulaminu ASO), 

- obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych - § 17 Regulaminu ASO), 

- przestrzeganie zakazu udostępniania informacji zawartych w raportach bieżących i okresowych 

przed ich publikacją (§ 17a Regulaminu ASO), 

- obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO 

(§ 17b Regulaminu ASO). 

1.3.12.  Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z animatorem rynku 

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu warunkiem notowania 

instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania 

Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych 

instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości 

zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania. 

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, a także w przypadku 

zawieszenia prawa do działania animatora rynku w ASO lub wykluczenia go z tego działania 

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu zawarcia                         

i wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku. 
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3. DANE O EMISJI 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości 

emitowanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów 

uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z 

papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

3.1.1.  Rodzaj, liczba i łączna wartość emitowanych papierów wartościowych 

Przedmiotem Oferty Publicznej są Akcje Serii F - akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, Serii F w łącznej liczbie 46.801.250 o łącznej wartości nominalnej 

4.680.125,00 zł. 

Akcje Serii F będą równe w prawach ze wszystkimi akcjami Emitenta istniejącymi na dzień 

udostępnienia Memorandum Informacyjnego, to jest akcjami zwykłymi na okaziciela Emitenta, o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda: 

- serii A w łącznej liczbie 13.737.500, 

- serii B w łącznej liczbie 4.000.000, 

- serii C w łącznej liczbie 8.868.750, 

- serii D w łącznej liczbie 1.195.000, 

- serii E w łącznej liczbie 19.000.000. 

3.1.2. Rodzaje uprzywilejowania  

Akcje Serii F nie będą w żaden sposób uprzywilejowane 

W Spółce obecnie nie istnieją żadne akcje uprzywilejowane.  

3.1.3. Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych 

3.1.3.1. Ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji zawarte w Statucie Emitenta 

Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń co do przenoszenia praw z akcji. 

3.1.3.2. Umowne ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji  

Emitent nie posiada informacji o umownych ograniczeniach, które dotyczyłyby przenoszenia praw z 

akcji Spółki. 

3.1.3.3.  Ograniczenia swobody obrotu określone w Rozporządzeniu MAR 

Obrót akcjami Emitenta podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu MAR. 

Art. 14 MAR wprowadza bezwzględny zakaz wykorzystywania informacji poufnych, które - w myśl art. 

8 MAR - ma w szczególności miejsce, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej                    

i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, 

bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie 

informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, 

którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w 

posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. Ten sam 

przepis zabrania ujawniania informacji poufnej. 
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Na podstawie art.19 ust. 11 MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

25 MAR) u Emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony 

trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta, lub 

instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres 

zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem rocznego lub śródrocznego raportu 

okresowego, które Emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. 

Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane mają także obowiązek 

powiadamiania Emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek                                    

w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź 

innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych; Takich powiadomień dokonuje się 

niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie 

do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku 

kalendarzowego. Próg w wysokości 5.000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania 

pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 

ust. 6 MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 MAR. 

Za naruszenie przepisów MAR grozi obszerny zestaw sankcji, które zostaną wprowadzone do prawa 

krajowego zgodnie z art. 30 MAR. W szczególności następujących: 

- nakazu zobowiązującego osobę odpowiedzialną za naruszenie do zaprzestania określonego 

postępowania oraz powstrzymania się od jego ponownego podejmowania; 

- wyrównania korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile możliwe jest ich 

ustalenie; 

- publicznego ostrzeżenia wskazujące osobę odpowiedzialną za popełnienie naruszenia oraz 

charakter naruszenia; 

- maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości co najmniej trzykrotnej 

wartości korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, o ile można je określić; 

- w przypadku osoby fizycznej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości 

co najmniej 20.750.000 zł w przypadku naruszeń art. 14 (wykorzystywania informacji poufnych) 

lub 2.075.000 zł - w przypadku naruszeń art. 19 (transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze); 

- w przypadku osoby prawnej – maksymalnych administracyjnych sankcji pieniężnych w wysokości 

co najmniej: 62.250.000 zł lub 15 % całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej w przypadku 

naruszeń art. 14. 

3.1.3.4.  Ograniczenia swobody obrotu akcjami określone w Ustawie o Ofercie 

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

o Ofercie.  

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, każdy, kto: 

- osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej,  

- posiadał, co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 

20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

- posiadał ponad 33% ogólnej liczby głosów i stan ten zmienił się o 1% lub więcej, 

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz Spółkę w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym 

dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, 

a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej 

na rynku regulowanym lub w ASO - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 

transakcji .  
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Na mocy art. 69a Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, 

który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajściem innego niż 

czynność prawna zdarzenia prawnego, pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej oraz w przypadku 

gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; 

(nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo 

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). 

Z kolei na mocy art. 69b Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na 

podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku                                    

z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które: 

- po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do 

nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub 

- odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne 

podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy 

instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne. 

W zawiadomieniu - zgodnie z 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie - przedstawia się w szczególności informacje 

o: 

-  dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, 

-  liczbie akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów i ich 

procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów - przed i po zmianie udziału, 

- podmiotach zależnych posiadających akcje spółki i osobach, z którymi zawarto umowy w 

przedmiocie wykonywania głosów z akcji, 

- osoby trzecie, z którymi zawiadamiający zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu, 

- liczbie głosów z akcji, do których nabycia składający zawiadomienie jest uprawniony lub 

zobowiązany jako posiadacz odpowiednich instrumentów finansowych.  

Z kolei art. 87 ust. 1 Ustawy o Ofercie stanowi, że obowiązki określone w szczególności w art. 69 

spoczywają: 

- 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, 

- 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, lub inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, 

- na alternatywnej spółce inwestycyjnej – 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 alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego 

samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych lub inne 

alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot, 

- na funduszu emerytalnym – 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 emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne, 

- również na podmiocie, w przypadku, którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz 
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na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, w ramach wykonywania czynności polegających na 

zarządzaniu portfelami, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców 

wykonywać prawo głosu na WZ albo przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę 

uprawniającą do wykonywania prawa głosu, 

- również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na WZ został 

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

wydał wiążących pisemnych dyspozycji, co do sposobu głosowania, 

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

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

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

zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków oraz na podmiotach, które 

zawierają takie porozumienie posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie 

osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, 

- również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na 

rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

Obowiązki określone w szczególności w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają - na podstawie art. 87 ust. 

2 - również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi 

lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 

Z kolei na podstawie art. 87 ust. 1a obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również 

w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku                              

z rozwiązaniem porozumienia, dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego 

głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, a także w 

związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów. 

Akcjonariusz spółki publicznej, czyli w szczególności akcjonariusz Emitenta musi liczyć się                                      

z obowiązkiem przymusowego zbycia wszystkich posiadanych akcji w przypadku osiągnięcia przez 

jednego akcjonariusza (lub grupę powiązanych akcjonariuszy) 95% ogólnej liczby głosów na WZ. 

Reguluje to art. 82 Ustawy o Ofercie (przymusowy wykup). Zgodnie z nim akcjonariuszowi spółki 

publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego 

dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego 

wspólnego nabywania akcji lub głosowania na WZ osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów 

w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich 

posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu 

następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. 

Zgodnie z treścią art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, 

nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje                              

w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 

kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 

Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji                   

o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 

ust. 1 Ustawy o Ofercie utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu 

wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy 

obliczaniu wyników głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia. 

Na mocy art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie 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 w art. 69. Z kolei ust. 

1 pkt 3 tego samego artykułu zakazuje wykonywania głosu z akcji spółki publicznej, nabytych                      
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w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem zasad ustalania takiej ceny, określonych w art. 79 

Ustawy o Ofercie. 

Przepis art. 75 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Ofercie wyłącza akcje spółki, której akcje są wyłącznie 

przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu spod obowiązku ogłaszania wezwań w trybie 

określonym w art. 73-74 tejże ustawy. 

3.1.3.5.  Ograniczenia swobody obrotu określone w przepisach o ochronie konkurencji 

Nabywanie i obejmowanie akcji Emitenta, podlega także ograniczeniom określonym w Ustawie                         

o ochronie konkurencji, która nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny obrót grup 

kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji przekroczył                                 

w poprzednim roku obrotowym równowartość 50.000.000 euro na terenie Polski lub 1.000.000.000 

euro na świecie.  

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

1)  połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

2)  przejęcia - w szczególności poprzez nabycie lub objęcie akcji - bezpośredniej lub pośredniej 

kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców 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 Polski równowartość 

10.000.000 euro. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji, jeżeli przychody ze sprzedaży netto przedsiębiorcy, nad 

którym ma nastąpić przejęcie kontroli, którego akcje będą objęte albo nabyte, lub z którego akcji ma 

nastąpić wykonywanie praw, nie przekroczył w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro. 

Nie podlega także zgłoszeniu zamiar koncentracji polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez 

instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej 

instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje, pod warunkiem, że 

odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że instytucja ta nie wykonuje praw z 

tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania 

odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji. Prezes UOKiK na wniosek 

instytucji finansowej może przedłużyć, w drodze decyzji, termin, jeżeli instytucja ta udowodni, że 

odsprzedaż akcji lub udziałów nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed 

upływem roku od dnia ich nabycia. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca 

przejmujący kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego 

przedsiębiorcy lub przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie 

antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 

miesiąca 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 wydaje w drodze decyzji zgodę na 

dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes UOKiK może                   

w decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji 

określone obowiązki lub przyjąć ich zobowiązanie do spełnienia określonych warunków. Ponadto 

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą 
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w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności 

przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru 

koncentracji. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności 

okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

a także uprzednie naruszenie przepisów tejże ustawy. 

Obowiązek zgłoszenia do Komisji Europejskiej koncentracji o „wymiarze wspólnotowym” zawiera 

rozporządzenie w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Koncentracja posiada wymiar 

wspólnotowy, jeżeli łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 

więcej niż 5 mld EUR; oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego, z co najmniej dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba, że każde                                              

z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja, która 

nie osiąga progów podanych wyżej, posiada wymiar wspólnotowy, w przypadku, gdy łączny światowy 

obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi ponad 2,5 mld euro i w każdym, z co 

najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw 

wynosi więcej niż 100 mln euro i w każdym z tych państw łączny obrót każdego, z co najmniej dwóch 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln euro; oraz łączny obrót przypadający na 

Wspólnotę, każdego, z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 

mln euro, chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie 

swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie 

członkowskim. 

Koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji przed ich wykonaniem i po zawarciu 

umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia 

można również dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczerą 

intencję zawarcia umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej 

wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta 

doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Koncentracje są oceniane celem stwierdzenia, czy są one zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem. 

Dokonując tej oceny Komisja uwzględnia: 

-  potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu widzenia, 

między innymi, struktury wszystkich danych rynków oraz konkurencji ze strony przedsiębiorstw 

zlokalizowanych we Wspólnocie lub poza nią; 

- pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i finansową, 

możliwości dostępne dla dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub rynków, 

wszelkie prawne lub inne bariery wejścia na rynek, trendy podaży i popytu w stosunku do 

właściwych dóbr i usług, interesy konsumentów pośrednich i końcowych oraz rozwój postępu 

technicznego i gospodarczego, pod warunkiem, że dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów                      

i nie stanowi przeszkody dla konkurencji.  

Koncentrację, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub 

znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje 

się za zgodną ze wspólnym rynkiem. Koncentrację, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej 

konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub 

umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za niezgodną ze wspólnym rynkiem. 

3.1.4. Obowiązek świadczeń dodatkowych  

Z posiadaniem żadnej z Akcji Serii F nie jest związany obowiązek jakiegokolwiek świadczenia na rzecz 

Emitenta ani innych osób.  
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3.1.5. Ustanowione zabezpieczenia 

Emitent nie posiada wiedzy o jakichkolwiek zabezpieczeniach ustanowionych na Akcjach Serii F. 

 

3.2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz 

z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część 

tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz 

wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie 

Akcje Serii F będą opłacane wyłącznie w formie pieniężnej. Środki pozyskane z emisji Akcji Serii F                 

w wysokości ok. 10 mln zł Emitent planuje przeznaczyć na następujące cele: 

1. Rozwój rozwiązania Autonomous Data Controler (ADC) 

2. Działania handlowo-promocyjne rozwiązania Autonomous Data Controler 

3. Rozwój pozostałej oferty IoT 

Środki przeznaczone na ww. cele będą służy rozwojowi i promocji rozwiązań IoT Emitenta. 

Rozwiązania te wspierają między innymi ograniczenie zużycia energii poprzez maszyny, urządzenia 

przemysłowe. Wykorzystanie urządzeń IoT produkcji Emitenta pozwala także na zarządzanie energią 

zużywaną w projektowanym bądź modernizowanym budynku, obniżając ilość energii pobieraną                      

z sieci. Rozwiązania te również wspierają możliwości analizy danych z urządzeń przemysłowych. Ogół 

tych funkcjonalności stanowi istotna część Przemysłu 4.0. Pozostałe rozwiązania IoT Emitenta np.: 

Aidron stanowią istotne narzędzie służące do ochrony środowiska, które już zakupiło kilkudziesięciu 

klientów w całej Polsce. 

Zakup i wykorzystanie urządzeń produkcji Emitenta przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji               

i funkcjonowania przedsiębiorstw a także gospodarstw domowych. W ten sposób np.: odbiorcy 

przemysłowi urządzenia ADC zyskują istotne przewagi nad konkurencją. 

Szczegółowo cele wymieniono i opisano poniżej: 

 

Ad. 1. 6 mln zł – Celem działania jest rozwój techniczny rozwiązania ADC. ADC to nowoczesny 

rejestrator do lokalnego zbierania, rejestracji i analizy danych pochodzących z urządzeń 

przynależnych do jednej maszyny, instalacji lub rozdzielni. Urządzenie także pozwala na racjonalne 

zarządzanie energią elektryczną, co przy aktualnych wzrostach cen energii jest bardzo istotną kwestią, 

Urządzenie umożliwia zarówno akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych, jak również 

prezentację wyników analizy. W ramach pozyskanych środków spółka zamierza: 

 

1) Zbudować oprogramowanie analityczne dla danych pozyskanych z ADC 

Oprogramowanie działające na serwerze centralnym będzie analizować dane zebrane z ADC 

(z opcją integracji z innymi bazami danych). Cechować się będzie funkcjonalnością 

wykorzystującą algorytmy sztucznej inteligencji, między innymi: 

a. wykrywanie wzorców, anomalii,  

b. wykrywanie zależności między danymi  

c. wnioskowanie wielokryterialne 

 

2) Wytworzyć dedykowane konfiguracje ADC dla zastosowania w różnych branżach jak 

a. przemysł spożywczy  
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b. przemysł metalowy 

c. przemysł poligraficzny 

d. przemysł drzewno - papierniczy 

3) Stworzyć oprogramowanie szkoleniowe dla systemu ADC, 

4) Pozyskać do współpracy firmy integratorskie 

Sprzedaż produktów będzie realizowana za pośrednictwem sieci integratorów. Dzięki temu uda się               

w szybki sposób dotrzeć do wielu odbiorców oraz zapewnić szybki i profesjonalny proces wdrożenia 

produktu u klientów końcowych. 

 

Ad. 2. 2 mln zł - Celem działania jest ogół czynności handlowo-promocyjnych. Spółka zamierza 

rozszerzyć pozyskiwanie klientów, szczególnie poprzez profesjonalne działania e-commerce. 

Pozyskane środki pozwolą na zakup specjalistycznych rozwiązań i usług handlowo-promocyjnych.  

 

Ad. 3. 2 mln zł – Fundusze zostaną przeznaczone na rozwój technologiczny pozostałej oferty SoftBlue 

w zakresie IoT. Firma śledząc światowe trendy w zakresie rozwiązań teleinformatycznych 

dotyczących sektora środowiskowego, zamierza rozszerzać funkcjonalności swoich własnych 

systemów np.: Airdron, System zdalnego monitoringu i analizy rozbioru wody tak aby przedstawiać 

klientom innowacyjną i konkurencją ofertę. Rozwiązania te posiadają wielu klientów w Polsce,                           

a pozyskane fundusze umożliwią rozwój tych rozwiązań i dopasowanie ich do aktualnych trendów                  

i wymagań rynku. 

 

Wskazane powyżej cele emisyjne mogą ulec zmianie lub modyfikacji w zakresie wysokości 

przeznaczonych środków w zależności od oceny Zarządu Emitenta co do zasadności realizacji 

przedmiotowych celów emisji Akcji Serii F. 
 

3.3. Łączne i w podziale na tytuły określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do 

szacunkowych kosztów emisji 

Łączne koszty Oferty Publicznej i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji 

Serii F jakie poniesie Emitent szacowane są na 60.000,00 zł.  

W szczególności są to koszty, które będą ponoszone tytułem: 

- sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 30.000 zł, 

-  promocji oferty - 30 000 zł 

Koszty te obniżą nadwyżkę wpływów z emisji Akcji Serii F nad wartością podwyższenia kapitału 

zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii F. 

 

3.4. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, ze 

wskazaniem: 

3.4.1. organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów 
wartościowych 

Uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii F 

podjęło Walne Zgromadzenie Emitenta. 
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3.4.2. daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem 
jej treści 

Akcje Serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji 

serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 11 

stycznia 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 

NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 23 grudnia 2020 roku. Uchwała sporządzona została w 

formie aktu notarialnego przez Marcina Kupisza, notariusza w Bydgoszczy, Repertorium A nr 

9433/2020. 

Treść uchwały jest następująca: 

UCHWAŁA NR 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F 

z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 

11 stycznia 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie 

przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 §1 i § 2, art. 436 k.s.h., uchwala co następuje: 

§1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.680.125,00 zł (cztery 

miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych).  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 

(czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela 

serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „akcjami serii F”).  

3.  Emisja akcji serii F nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 

k.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 

1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, 

którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 11 stycznia 2021r. (dzień prawa poboru).  

4. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) akcji serii F.   

5. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.  

6. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki 

przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku. 

7. Akcje serii F opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.   
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8. Ustala się cenę emisyjną nowych akcji serii F w wysokości 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) 

za jedną akcję.  

9. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały 

dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) oraz innych właściwych 

aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.   

10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do  

przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, określenia terminów otwarcia i zamknięcia 

subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F i zasad ich opłacania.   

11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. 

Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii F, będą mogli w terminie jego 

wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii F w liczbie nie większej 

niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. 

Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości 

tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach 

poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż 

cena emisyjna.  

12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, 

a w szczególności upoważnia do:   

a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa 

poboru akcji serii F. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie 

ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,   

b. dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych 

z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,   

c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h.- 

§2 

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 

nazwą NewConnect.  

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F 

w celu ich dematerializacji.   

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i 

organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu 



              Memorandum Informacyjne SoftBlue S.A. 

 

 

 

37 

 

 

w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.   

§3 

W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia 

zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:  - 

„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.360.250,00 zł (dziewięć milionów trzysta 

sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na:  

a) 13 737 500 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji 

zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 00 000 001 do A 13 737 500 o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  

b) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 

0 000 001 do B 4 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  

c) 8 868 750 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0 000 001 do C 

8 868 750 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  

d) 1 195 000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii D, o numerach od D 00 000 001 do D 1 195 000 o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda,   

e) 19 000 000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o 

numerach od E 00 000 001 do E 19 000 000 o wartości minimalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda,  

f) nie więcej niż 46 801 250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy 

dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00 000 001 

do F 46 801 250 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu 

Spółki przez sąd rejestrowy.  

 

 

3.5.  Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji 

przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń 

lub ograniczeń tego prawa 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji proporcjonalnie do 

posiadanych przez siebie akcji zgodnie z art. 433 §1 k.s.h. (prawo poboru).  

Zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 grudnia 2020 

roku prawo poboru Akcji Serii F przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.  

Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii F (dzień 

prawa poboru) ustalono na dzień 11 stycznia 2021 roku. 
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3.6.  Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie, ze 

wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda 

Zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 grudnia 2020 

roku Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony 

będzie do podziału za rok obrotowy 2020, to jest od dnia 1 stycznia 2020 roku. 

Dywidenda będzie wypłacana w złotych. 

 

3.7.  Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz 

podmiotów uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta 

świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych 

podmiotów wobec nabywców oraz Emitenta  

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa majątkowe i korporacyjne: 

3.7.1. Prawo do dywidendy 

Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, czyli do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez ZWZ do wypłaty 

akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Prawo do dywidendy za dany rok 

obrotowy powstaje w dniu ustalenia prawa do dywidendy (zwanym także dniem dywidendy), 

określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. Uchwała ZWZ określa 

także dzień wypłaty dywidendy.  

Żadna z akcji Emitenta nie jest uprzywilejowana co do dywidendy. Akcje Serii F także nie będą 

uprzywilejowane co do dywidendy. 

3.7.2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i prawo głosu 

Na podstawie art. 412 k.s.h. każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.  

Zgodnie z art. 4121 k.s.h. pełnomocnictwo powinno być, co do zasady udzielone na piśmie pod rygorem 

nieważności, przy czym pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej 

i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka 

publiczna jest obowiązana wskazać akcjonariuszom, co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej. 

Art. 4122 k.s.h. określa, że w ogólności członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być 

pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu, ale zawiera też przepis szczególny stwierdzający, że 

ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej. Stanowi także, że jeżeli pełnomocnikiem na walnym 

zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik 

spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, 

pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. 

Dodatkowo taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi - mocodawcy okoliczności 

wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego 

pełnomocnictwa jest wyłączone, a poza tym ten szczególny pełnomocnik ma obowiązek głosować 

zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza-mocodawcę. 

Zgodnie z art. 4061 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko 

osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień 
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rejestracji uczestnictwa w WZ). Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ jest jednolity dla uprawnionych  

z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 

Na podstawie Art. 4062 k.s.h. uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 

przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ spółki publicznej, jeżeli są wpisani do 

księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ. 

Art. 4063 k.s.h. stanowi, że akcjonariusz spółki publicznej posiadający zdematerializowane akcje 

zapisane na rachunku papierów wartościowych zamierzający uczestniczyć w WZ zwraca się do 

podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji 

na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje 

zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Żądanie takie można zgłosić nie wcześniej 

niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 

uczestnictwa w WZ. Wykaz uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do 

uczestnictwa w WZ spółki publicznej sporządza KDPW i przekazuje spółce nie później niż na tydzień 

przed datą WZ. 

Wszystkie Akcje Serii F będą akcjami zwykłymi - żadna z nich nie będzie w jakikolwiek sposób 

uprzywilejowana, w szczególności co do głosu. 

Przepis art. 413 k.s.h., zgodnie, z którym akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, 

ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego 

odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia 

z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką nie ma zastosowania do spółki 

publicznej w zakresie wykonywania głosu, jako pełnomocnik przez akcjonariusza w sprawach 

dotyczących jego osoby. Akcjonariusz będący pełnomocnikiem ma obowiązek ujawnić 

akcjonariuszowi - mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia 

konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a dodatkowo akcjonariusz-

pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza-

mocodawcę. 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane 

na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki 

papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 k.s.h.). 

W związku z prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta akcjonariusz ma prawo 

do: 

-   żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, nawet, gdy statut przewiduje inny sposób 

powołania Rady Nadzorczej (art. 385 § 3 k.s.h.) - na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących, co 

najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany 

przez najbliższe WZ w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 

-   żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego 

wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania najpóźniej na 15 dni 

przed WZ (art. 395 § 4 k.s.h.); 

- zwołania NWZ i wyznaczenia przewodniczącego tego zgromadzenia. Prawo przysługuje 

akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę 

ogółu głosów w spółce (art. 399 § 3 k.s.h.);  

- żądania zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. Prawo to 

przysługuje akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 400 k.s.h.) 

- jeżeli zaś w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane 

WZ, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania WZ akcjonariuszy występujących z tym żądaniem; 
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-   żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Prawo to przysługuje 

akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 401 § 1 k.s.h.). Żądanie 

w przypadku spółki publicznej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 przed 

wyznaczonym terminem WZ; 

-  zgłaszania (przez akcjonariuszy spółek publicznych reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału 

zakładowego) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub 

spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka ma obowiązek niezwłocznego 

ogłaszania takich projektów uchwał na swej stronie internetowej (art. 401 § 4 k.s.h.); 

-  zgłaszania przez każdego akcjonariusza podczas WZ projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 k.s.h.); 

-  przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz żądania odpisu listy za 

zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.); 

- żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego 

tygodnia przed WZ (art. 407 § 2 k.s.h.); 

-  żądania tajnego głosowania (art. 420 § 2 k.s.h.); 

-  przeglądania księgi protokołów WZ i żądania wydania odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.); 

-  zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia, w przypadku, jeśli podjęta uchwała jest sprzeczna ze 

Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie 

akcjonariusza. Uchwała taka może być na mocy art. 422 k.s.h. zaskarżona w drodze wytoczonego 

przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie 

uchwały walnego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale,                 

a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie 

niedopuszczonemu do udziału w WZ oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na WZ - jedynie                   

w przypadku wadliwego zwołania WZ lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem 

obrad; 

-  wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały WZ sprzecznej                        

z ustawą, na podstawie art. 425 §1 k.s.h.. Zgodnie z § 3 tego artykułu powództwo o stwierdzenie 

nieważności uchwały WZ spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia 

jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały, przy czym (na mocy 

§ 4) upływ terminów określonych w § 3 nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności 

uchwały; 

-  prawo do udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad 

WZ (art. 428 § 1-3 k.s.h.). Zarząd jest zobowiązany udzielić akcjonariuszowi żądanych informacji, jeżeli 

jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien jednak odmówić 

udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią 

powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 

technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa albo w przypadku, gdy udzielenie 

informacji mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, 

cywilnoprawnej lub administracyjnej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji 

na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od dnia zakończenia WZ; 

-  prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji 

w przypadku, gdy odmówiono mu ujawnienia żądanej informacji podczas obrad WZ (art. 429 k.s.h.). 

3.7.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy 

Zgodnie z k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji                                

w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których mowa 
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w art. 433 k.s.h. akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie 

Spółki mocą uchwały WZ podjętej większością, co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu                               

o konieczności uzyskania większości, co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała                                        

o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez 

instytucję finansową (gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom 

celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy 

uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy 

akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to 

zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia WZ pisemną opinię 

uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź 

sposób jej ustalenia. 

3.7.4. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 

Zgodnie z art. 474 k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym 

po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Majątek ten dzieli się 

między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.  

Statut Spółki może określać inne zasady podziału majątku. 

 

3.8.  Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty 

dywidendy w przyszłości 

Decyzje o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  

Polityka w zakresie dywidendy w pierwszej kolejności będzie mieć na względzie zapewnienie Spółce 

płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności.  

Żadne akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

3.9.  Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z 

posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie 

płatnika podatku 

3.9.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych 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 (Ustawa pdof): 

1)  podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

2)  przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach 

określonych w art. 27 Ustawy pdof, 

3)  podatek z tytułu dywidendy wynosi 19%, 

4) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, czyli podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza terytorium Polski (nierezydenci), uzyskujące                       

w Polsce dochody (przychody) z dywidend od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na 

terytorium Polski, podlegają analogicznym zasadom opodatkowania jak podmioty posiadające                       
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w Polsce siedzibę lub zarządu, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią 

inaczej. 

3.9.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne 

Na postawie art. 22 ust. 1 Ustawy pdop podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend 

od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski ustala się w wysokości 19% 

uzyskanego przychodu. 

Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy pdop zwolnione od podatku dochodowego są dochody (przychody)                     

z dywidend od spółek akcyjnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1)  wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, 

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 Polsce 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% akcji w kapitale spółki, 

o której mowa w pkt 1; 

4)  spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Art. 26 ust. 1f Ustawy pdop stanowi, że zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod 

warunkiem dostarczenia przez podatnika pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych 

należności spełnione zostały warunki określone w art. 22 ust. 4 pkt 4. 

Płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z dywidend jest spółka wypłacająca dywidendę. 

Osoby prawne nie posiadające siedziby lub zarządu na terytorium Polski, uzyskujące w Polsce dochody 

(przychody) z dywidend od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, 

podlegają analogicznym zasadom opodatkowania jak podmioty posiadające w Polsce siedzibę lub 

zarządu, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. 

3.9.3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze zbycia akcji 

Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze zbycia akcji. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik 

(nie jest to podatek potrącany u źródła).  

Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy pdof, dochody uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej                       

z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 19% 

od uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy pdof, jest różnica między 

sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a określonymi 

przez ustawę kosztami uzyskania przychodów.  

Po zakończeniu roku podatkowego dochody ze zbycia akcji uzyskane w roku podatkowym podatnik 

jest obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy pdof 

i na tej podstawie obliczyć należy podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy pdof).  

W przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne należy mieć dodatkowo na uwadze 

postanowienia właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 30b 

ust. 3 Ustawy pdof zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających 

podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem posiadania 

przez podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. 
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3.9.4. Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze zbycia akcji 

Zgodnie z Ustawą pdop przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji stanowiący 

różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik 

(nie jest to podatek potrącany u źródła). Dochód uzyskany ze zbycia akcji łączy się z pozostałymi 

dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

3.9.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc) 

Sprzedaż papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych na mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych. Stawka podatku, określona w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b wynosi 1% od wartości 

transakcji.  

W myśl art. 9 pkt 9 sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

- firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

- dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

- dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

- dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 

stanowią czynności cywilnoprawne zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Dodatkowo, na podstawie art. 2 pkt 4, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie 

podlegają czynności prawne, jeżeli przynamniej jedna ze stron z tytułu dokonywania tej czynności na 

podstawie odrębnych przepisów jest: 

-  opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub 

-  zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem - między innymi - umów sprzedaży udziałów i akcji                          

w spółkach handlowych. 

Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie 

sprzedaży ciąży na kupującym. 

 

3.10. Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych 

umów, w przypadku gdy Emitent zawarł takie umowy 

W związku z Ofertą Publiczną Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o gwarancję emisji.  

 

 

3.11. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

3.11.1. Osoby, do których kierowana jest Oferta 

Oferta kierowana jest do osób uprawnionych do zapisania się na Akcje Serii F w wykonaniu Prawa 

Poboru (zapis podstawowy) oraz do złożenia zapisu dodatkowego.  

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 k.s.h. akcje, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa 

poboru i składania zapisów dodatkowych, zarząd Emitenta przydziela według własnego uznania, 

jednak po Cenie Emisyjnej. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje Serii F zostaną objęte 

w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do 
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wytypowanych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nieobjęte Akcje 

Serii F. 

W Ofercie Publicznej Akcji Serii F nie występuje podział na transze. 

Akcje Serii F oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nierezydenci 

zainteresowani objęciem Akcji Serii F powinni zapoznać się z odpowiednimi postanowieniami prawa 

obowiązującymi w kraju ich zamieszkania/siedziby lub rejestracji. 

Inwestorzy biorący udział w Ofercie Publicznej zobowiązani są posiadać rachunek papierów 

wartościowych. 

3.11.2. Terminy otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej 

Harmonogram Oferty Publicznej Akcji Serii F przedstawia się następująco: 

Harmonogram Oferty 

07 stycznia 2021 

Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku 
NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez 
w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru 
do objęcia Akcji Serii F 

11 stycznia 2021 Dzień Prawa Poboru 

26 stycznia 2021 Publikacja Memorandum Informacyjnego  

26 stycznia 2021 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru 

i Zapisów Dodatkowych 

12 lutego 2021  
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru 

i Zapisów Dodatkowych.  

23 lutego 2021 
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru 

oraz w Zapisach Dodatkowych  

24 lutego 2021 – 26 lutego 

2021 

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu 

Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które 

odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta   

01 marca 2021 
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta 

 

Terminy realizacji oferty publicznej Akcji Serii F mogą ulec zmianie.  

 

Prawa poboru nie będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.  

 

Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej w porozumieniu z Podmiotem 

Pośredniczącym. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, okres składania zapisów nie może zostać 

skrócony. Emitent może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii F 

(oraz stosownym przesunięciu pozostałych terminów). Informacja o ewentualnej zmianie terminów 

zostanie przekazana w formie Suplementu do Memorandum Informacyjnego, przed upływem 

pierwotnego terminu.  

W przypadku udostępnienia przez Emitenta po rozpoczęciu subskrypcji Suplementu do Memorandum 

Informacyjnego dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału 
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Akcji Serii F, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, Emitent dokona 

odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii F tak, aby inwestorzy, którzy złożyli zapisy na 

Akcje Serii F przed udostępnieniem Suplementu do Memorandum Informacyjnego, mogli wycofać 

zgody na subskrypcję akcji uchylić w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia 

przedmiotowego Suplementu.  

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

Terminy składania zapisów na Akcje Serii F 

Zapisy na Akcje Serii F będą przyjmowane w terminach od 26 stycznia 2021 roku do 12 lutego 2021 

roku. 

Szczegółowe terminy związane z Ofertą Publiczną Akcji Serii F zostały przedstawione w pkt 3.11.2. 

Memorandum Informacyjnego. 

 

Cena 

Cena Emisyjna Akcji Serii F wynosi 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję. 

 

Minimalna i maksymalna wielkość zapisu na Akcje Serii F 

Akcje Serii F oferowane są akcjonariuszom Emitenta w ramach wykonania prawa poboru. Maksymalna 

wielkość zapisu podstawowego, tj. zapisu w wykonaniu prawa poboru wynika z liczby przysługujących 

danemu inwestorowi jednostkowych praw poboru. Posiadanie 1 (jednego) prawa poboru uprawnia 

do nabycia 1 (jednej) Akcji Serii F. Inwestorzy mogą składać zapisy na minimum 1(jedną) Akcje Serii 

F.  

Osoby uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego mogą złożyć taki zapis na Akcje Serii F w liczbie 

od 1 (jednej) do 46.801.250 (czterdzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście 

pięćdziesięciu) sztuk. 

W przypadku złożenia zapisu podstawowego na większą liczbę Akcji Serii F niż wynikającą z liczby 

posiadanych praw poboru, zapis taki będzie traktowany jak zapis na maksymalną dopuszczalną liczbę 

akcji wynikającą z liczby posiadanych praw poboru. 

W przypadku złożenia zapisu dodatkowego na większą liczbę Akcji Serii F niż wielkość emisji, zapis 

taki będzie traktowany jak zapis na wszystkie oferowane Akcje Serii F. 

W przypadku złożenia przez inwestora, któremu Zarząd Emitenta zaoferował objęcie Akcji Serii F 

nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych, zapisu na akcje w liczbie 

przekraczającej liczbę akcji zaoferowaną mu przez Zarząd, zapis taki będzie traktowany jak zapis na 

oferowaną danemu inwestorowi liczbę akcji. 

  

Procedura składania zapisów na Akcje Serii F 

Akcje Serii F oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Za każdą 

posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. dnia 11 stycznia 2021 roku akcję Spółki 

przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym posiadanie 1 (jednego) jednostkowego 

prawa poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii F. Ułamkowe części Akcji nie będą 

przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii F przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu 

prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby 

całkowitej. 
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Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru będą dodatkowo 

uprawnione, w terminie jego wykonania, do złożenia na oddzielnym formularzu zapisu dodatkowego. 

Zapis dodatkowy może zostać złożony maksymalnie na 46.801.250 (czterdzieści sześć milionów 

osiemset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Akcji Serii F, przy czym zostanie on zrealizowany                        

w całości lub w części, pod warunkiem, że nie wszystkie Akcje Serii F zostaną objęte w wykonaniu 

prawa poboru.  

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustania prawa poboru zbywając prawo poboru 

poza obrotem (prawa poboru nie będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.) rezygnują z możliwości jego 

wykonania, zachowując jednak prawo do złożenia zapisu dodatkowego. Oznacza to, że możliwość 

złożenia zapisu dodatkowego przysługuje wszystkim osobom, które były akcjonariuszami Emitenta 

na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tzn. również i tym, które dokonały zbycia prawa poboru.  

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 k.s.h. akcje, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa 

poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd ich Emitenta przydziela według własnego uznania, 

jednak po cenie nie niższej niż Cena Emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje Serii 

F zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd może 

zwrócić się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na 

nieobjęte Akcje Serii F. 

Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru z akcji zdematerializowanych mogą dokonywać 

zapisów na Akcje Serii F w domach maklerskich, prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, 

na których mają zapisane prawa poboru. Zapisy na Akcje Serii F będą przyjmowane w formie i zgodnie 

z zasadami obowiązującymi w danym domu maklerskim przyjmującym zapisy, jednakże nie mogą one 

być sprzeczne z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym.  

Prawa poboru przysługujące osobom uprawnionym z akcji serii D oraz serii E, wydanych w postaci 

dokumentów (odcinków zbiorowych) zostaną zapisane w rejestrze sponsora emisji, prowadzonym na 

rzecz Emitenta przez Podmiot Pośredniczący. Zapisy na podstawie tych praw poboru mogą być 

składane w Podmiocie Pośredniczącym lub w innej firmie inwestycyjnej (po uzgodnieniu z Podmiotem 

Pośredniczącym możliwości dokonania transferu praw poboru). Jeżeli w ramach wykonania prawa 

poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii F zostaną 

subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii F, składane przez inwestorów 

wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez: 

 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

ul. Waryńskiego 3A 

00-645 Warszawa 

(Podmiot Pośredniczący) 

w sposób uzgodniony z Podmiotem Pośredniczącym. 

Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym zapisy na Akcje Serii F, umożliwiającą 

składanie dyspozycji za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu bądź przy wykorzystaniu innych 

środków technicznych, może składać zapisy na Akcje Serii F za ich pośrednictwem, podając wszystkie 

dane, niezbędne do złożenia zapisu na Akcje Serii F, zgodnie z postanowieniami Memorandum 

Informacyjnego. 

Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje Serii F oferowane 

w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych oraz zasady działania przez pełnomocnika 

powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki papierów 

wartościowych przyjmującego zapis. W poszczególnych domach maklerskich lub bankach 
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prowadzących rachunki papierów wartościowych udzielane będą techniczne informacje dotyczące 

składania zapisów oraz dostępne będą formularze zapisów. 

Subskrybenci w miejscu przyjmowania zapisów powinni złożyć 3 (trzy) wypełnione i podpisane, 

jednobrzmiące egzemplarze Formularza zapisu. Na dowód przyjęcia zapisu subskrybent otrzymuje 1 

(jeden) egzemplarz złożonego Formularza zapisu. 

W przypadku, gdy prawo poboru realizowane jest z rachunku papierów wartościowych danego 

inwestora w domu maklerskim, Akcje Serii F zostaną zapisane automatycznie na rachunku papierów 

wartościowych, z którego realizowany jest zapis w wykonaniu prawa poboru lub zapis dodatkowy - 

bez konieczności złożenia przez inwestora dyspozycji deponowania. 

W przypadku Akcji Serii F nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych, które 

zostały następnie objęte przez wytypowanych przez Zarząd Emitenta inwestorów, Akcje Serii F zasilą 

rachunki papierów wartościowych tych inwestorów wskazane w złożonych dyspozycjach 

deponowania. 

Zapis na Akcje Serii F w wykonaniu prawa poboru, zapis dodatkowy oraz zapis, któremu Zarząd 

Emitenta zaoferował objęcie Akcji Serii F nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w zapisach 

dodatkowych zawiera m.in. następujące informacje:  

• dane o subskrybencie, 

• określenie typu zapisu: zapis podstawowy, zapis dodatkowy, zaproszenie Zarządu do objęcia 

Akcji Serii F, 

• liczbę realizowanych praw poboru w związku ze składanym zapisem, 

• liczbę Akcji Serii F objętych zapisem,  

• cenę emisyjną Akcji Serii F,  

• kwotę wpłaty na Akcje Serii F, 

• datę i podpis subskrybenta oraz podpis osoby upoważnionej do przyjmowania zapisów i wpłat 

na Akcje Serii F. 

 

Ponadto zapis uzupełnia się o oświadczenie, w którym subskrybent stwierdza, że: 

• zapoznał się z treścią Memorandum Informacyjnym, 

• zaakceptował warunki subskrypcji, 

• wyraża zgodę na brzmienie statutu Spółki. 

 

Zwraca się uwagę subskrybentom, że zapis w wykonaniu prawa poboru i zapis dodatkowy powinny 

być złożone na oddzielnych Formularzach. 

W przypadku dokonywania zapisu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych należy wskazać, na 

rzecz którego z zarządzanych przez to towarzystwo funduszy zapis jest składany. 

Na dowód przyjęcia zapisu subskrybent otrzymuje jeden egzemplarz złożonego Formularza zapisu.    

 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Formularza zapisu ponosi 

subskrybent. 

Zapis na Akcje Serii F dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu będzie nieważny. 
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Osoba zapisująca się na Akcje Serii F w wykonaniu prawa poboru i składająca zapis dodatkowy 

powinna okazać w miejscu przyjmowania zapisów odpowiednie dokumenty zgodnie z wymogami 

identyfikacji inwestorów obowiązującymi przez dany podmiot przyjmujący zapis. 

Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje Serii F mogą wymagać, aby okazać w szczególności: 

• dokument tożsamości - osoba fizyczna, 

• aktualny wypis z właściwego rejestru lub jego odpowiednika - osoba prawna, 

• akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny 

dokument z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli - jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. 

Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej mogą być zobowiązane przedstawić w miejscu przyjmowania zapisów właściwe 

dokumenty zaświadczające o ich uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów oraz okazać 

dowód osobisty lub paszport. 

Dla ważności zapisu na Akcje Serii F wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie 

właściwie i w pełni wypełnionego Formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika 

oraz opłacenia zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym. 

 

Działanie przez pełnomocnika 

Subskrybent może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika w zakresie 

określonym w treści udzielonego pełnomocnictwa. 

Jedna osoba może posiadać nieograniczoną liczbę pełnomocnictw. 

Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim 

przyjmującym zapis wystawione przez subskrybenta pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być 

wystawione w formie pisemnej. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają 

procedury domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Serii F. W przypadku braku takich 

procedur należy stosować zasady opisane poniżej. 

Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje Serii F mogą wymagać, aby pełnomocnictwo było wystawione 

w formie aktu notarialnego lub zawierało podpis mocodawcy uwierzytelniony notarialnie bądź zostać 

sporządzone w obecności upoważnionego pracownika domu maklerskiego, przyjmującego zapisy na 

Akcje Serii F, który potwierdza ten fakt swoim podpisem. Działanie na podstawie pełnomocnictwa 

sporządzonego w innej formie niż opisane powyżej jest dopuszczalne jedynie po zaakceptowaniu 

przez dom maklerski przyjmujący zapis. 

Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje Serii F mogą wymagać, aby pełnomocnictwo zawierało                            

w szczególności następujące dane dotyczące pełnomocnika i mocodawcy: 

• dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL bądź 

numer paszportu, 

• dla rezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi 

nieposiadającymi osobowości prawnej: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie właściwego rejestru 

i numer, pod którym podmiot jest zarejestrowany, imiona i nazwiska osób wchodzących                     

w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, numer REGON, 

• dla nierezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie 

posiadającymi osobowości prawnej: nazwę, adres, numer lub oznaczenie rejestru lub jego 

odpowiednika dla podmiotów zagranicznych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład 

organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu. 
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Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika może być zobowiązana 

przedstawić następujące dokumenty: 

• dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna), 

• oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby pełnomocnika 

rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o pełnomocniku,                          

z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób 

uprawnionych do reprezentacji (jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna) albo oryginał lub 

poświadczoną notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli (jeśli 

pełnomocnikiem jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). W przypadku 

nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita 

Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez polskie 

przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza 

przysięgłego na język polski, 

• oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby inwestora, 

składającego zapis na Akcje Oferowane, rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego 

podstawowe dane o niej, z którego wynika jej status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona                    

i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (jeśli mocodawcą jest osoba prawna) albo oryginał 

lub poświadczoną notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej 

osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń 

woli (jeśli mocodawcą jest jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej). W 

przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez polskie 

przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza 

przysięgłego na język polski. 

Jeżeli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej 

występującej w roli pełnomocnika działają osoby nieposiadające umocowania do takiego działania na 

podstawie wskazanego powyżej dokumentu urzędowego, powinny one posiadać dodatkowo odrębne 

pełnomocnictwo do złożenia zapisu na Akcje Serii F, udzielone im przez osoby uprawnione do 

reprezentowania zgodnie z przedstawionym dokumentem urzędowym. Pełnomocnictwo powinno być 

udzielone na piśmie w formie aktu notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź też 

złożonym w obecności upoważnionego pracownika domu maklerskiego, przyjmującego zapisy na 

Akcje Serii F, który potwierdza ten fakt swoim podpisem. Dom maklerski przyjmujący zapis może 

zaakceptować inną formę pisemnego pełnomocnictwa, o ile pełnomocnictwo to nie będzie budziło 

jakichkolwiek wątpliwości. 

Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez 

polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub 

umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. 

Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez 

tłumacza przysięgłego na język polski. 

 

Termin związania zapisem 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Emitent udostępni Suplement do Memorandum 

Informacyjnego, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji 

Serii F, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Emitent w tej sytuacji dokona 

odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii F tak, aby Subskrybenci, którzy złożyli zapisy na 

Akcje Serii F przed udostępnieniem Suplementu, uzyskali prawo do wycofania zgody na subskrypcję 

Akcji w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu. 
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Subskrybent będzie związany złożonym zapisem do dnia przydziału Akcji Serii F lub do czasu złożenia 

oświadczenia o wycofaniu zgody na subskrypcję Akcji Serii F lub do dnia ogłoszenia informacji 

o niedojściu Oferty Publicznej Akcji Serii F do skutku. 

3.11.4. Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutków prawnych 
niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

Dla ważności zapisu na Akcje Serii F wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie 

właściwego i w pełni wypełnionego Formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika 

oraz opłacenia zapisu w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji Serii F, na jaką składany jest 

zapis i ich Ceny Emisyjnej, przy zastrzeżeniu, że w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji Serii F, 

niż wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji Serii F nie będą brane pod 

uwagę akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, że nie można nabyć 

ułamkowych części akcji. Powyższe oznacza, iż brak wpłaty w terminie określonym w Memorandum 

Informacyjnym powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, 

z zastrzeżeniem że w trakcie dokonywania przydziału Akcji Serii F, podstawą do przydziału będzie 

liczba Akcji Serii F, za które została dokonana wpłata. 

 

Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu: 

• gotówką, 

• przelewem bankowym, 

• powyższymi sposobami łącznie. 

 

W przypadku inwestorów, którzy składają zapisy na Akcje Serii F w związku z prawami poboru 

zapisanymi na rachunku papierów wartościowych w chwili składania zapisu (zapisy podstawowe) lub 

inwestorów, którzy mieli prawa poboru zapisane na tym rachunku w dniu prawa poboru (zapisy 

dodatkowe) wymaga się, aby środki na opłacenie Akcji Serii F znalazły się na właściwym rachunku 

danej firmy inwestycyjnej (przyjmującej zapisy) najpóźniej w chwili składania zapisu. 

W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, inwestorzy 

dokonują wpłat na Akcje Serii F na wydzielony rachunek Podmiotu Pośredniczącego wskazany 

w zaproszeniu do złożenia zapisu. Środki na opłacenie Akcji Serii F muszą znaleźć się na rachunku  

Podmiotu Pośredniczącego nie później, niż w ostatnim dniu przewidzianym na składanie zapisów na 

akcje przez Inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki. Zgodnie z art 5a. ust. 2 Ustawy o ofercie 

publicznej, środki pieniężne pochodzące z wpłat nie mogą zostać przekazane Emitentowi przed 

zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach którego 

dokonana została oferta publiczna akcji. 

Tytuł przelewu: 

• dla osób fizycznych - „numer PESEL, imię i nazwisko oraz adnotacje wpłata na Akcje Serii F 

SoftBlue S.A.”, 

• dla pozostałych - „nazwa subskrybenta oraz adnotacje wpłata na Akcje Serii F SoftBlue S.A.”. 

 

Wyłączną odpowiedzialność z tytułu terminowego wniesienia wpłat na Akcje Serii F ponosi Inwestor. 

Wpłaty na Akcje Serii F nie podlegają oprocentowaniu. 

 



              Memorandum Informacyjne SoftBlue S.A. 

 

 

 

51 

 

 

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 

2018 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 971, tj. ze zm.) dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji 

transakcji, których okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub 

nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Ponadto dom maklerski 

i bank są zobowiązane, na podstawie ww. ustawy, do identyfikacji swoich klientów zgodnie z zasadami 

określonymi w ww. ustawie, a także są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić na piśmie Generalnego 

Inspektora Informacji Finansowej o transakcji, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma 

ona związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu Karnego. 

Szczegółowe zasady w tym zakresie są określone w ww. ustawie. 

W związku z koniecznością dokonywania wpłat na Akcje Serii F oferowane z wykorzystaniem 

rachunków bankowych wskazuje się, że bank, zgodnie z art. 106 ust. 1 prawa bankowego jest 

obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek 

z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. 

U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 

Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadomi o okolicznościach wymienionych 

w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyłącza 

odpowiedzialności karnej, jeżeli czyn wypełnia znamiona przestępstwa.  

Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może 

wyniknąć z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. 

W takim przypadku, jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, nie miały 

związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań przestępczych, odpowiedzialność za szkodę 

wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa.  

Zwraca się uwagę Inwestorów, iż wpłaty na Akcje Oferowane dokonywane przez podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą powinny być zgodne z zasadami określonymi w art. 19 Ustawy 

prawo przedsiębiorców. 

3.11.5. Informacja uprawnieniach zapisujących się osób do wycofania zgody na 
subskrypcję akcji wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie 
wycofanie zgody było skuteczne 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Akcji Oferowanych udostępniony zostanie Suplement 

do Memorandum, zawierający informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub 

znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, zaistniałych w okresie od 

udostępnienia Memorandum do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po 

udostępnieniu Memorandum, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem Suplementu, może 

wycofać zgodę na subskrypcję akcji. Wycofanie zgody na subskrypcję akcji następuje przez 

oświadczenie złożone na piśmie w podmiocie, który przyjął zapis na Akcje Oferowane, w terminie 2 

(dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu. Prawo do wycofania zgody na subskrypcję 

akcji przysługuje także, jeżeli Suplement jest udostępniany w związku z istotnymi błędami lub 

niedokładnościami w treści Memorandum, o których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem 

przydziału Akcji Oferowanych, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których Emitent 

powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych. Suplement taki powinien 

zawierać również informację o dacie, do której przysługuje prawo do wycofania zgody na subskrypcję 

akcji. Emitent nie może dokonać przydziału Akcji Oferowanych wcześniej niż po upływie terminu do 

wycofania zgody przez Inwestora na subskrypcję akcji. W związku z tym w przypadku opublikowania 

Suplementu, którego data publikacji powodowałaby, że termin, do którego przysługuje prawo do 

wycofania zgody na subskrypcję akcji przypadałaby później, niż termin przydziału Akcji Oferowanych 

określony w harmonogramie, termin przydziału Akcji Oferowanych zostanie stosownie przesunięty            

a Suplement będzie zawierał informacje o zmianie daty przydziału oraz wskazywał datę, do której 

Inwestorom przysługuje prawo do wycofania zgody na subskrypcję akcji. 
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3.11.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

Przydział Akcji zostanie dokonany w Dniu Przydziału Akcji Serii F, określonym w pkt 3.11.2. powyżej.  

Na każdy prawidłowo złożony i opłacony Zapis na podstawie Praw Poboru zostanie przydzielona taka 

liczba akcji, na jaką ten zapis opiewał.  

W przypadku Zapisów dodatkowych możliwe jest dokonanie redukcji liczby subskrybowanych Akcji 

Serii F. Zgodnie z art. 436 § 3 k.s.h. akcje objęte zapisem dodatkowym Zarząd Emitenta zobowiązany 

jest przydzielić proporcjonalnie do zgłoszeń.  

Przydział Akcji Serii F przez Emitenta dokonywany będzie według następujących zasad: 

1)  w przypadku złożenia Zapisów dodatkowych na liczbę Akcji Serii F nie przewyższającą liczby akcji 

oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przydział akcji nastąpi w liczbie określonej 

dodatkowymi zapisami, 

2)  w przypadku złożenia Zapisów dodatkowych na liczbę Akcji Serii F przewyższającą liczbę akcji 

oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostaje alokacja akcji oparta na 

następujących zasadach: 

a) wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich akcji 

oferowanych w ramach emisji pomija się, 

b) przydział zostaje dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych,                 

z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. a), 

c) ułamkowe części akcji nie są przydzielane, 

3)  akcje nie przydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 2 zostają przydzielone 

osobom, które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę akcji; akcje są 

przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy opiewają na 

największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku 

nie przydzielenia ułamkowych części akcji; w razie niemożności zastosowania powyższych 

kryteriów, w szczególności, gdy zapisy dodatkowe opiewają na tę samą liczbę akcji, wówczas akcje 

są przydzielane losowo. 

Redukcja zapisów dodatkowych jest równa różnicy pomiędzy liczbą Akcji Serii F, na którą opiewa 

Zapis dodatkowy, a liczbą akcji przydzielonych.  

W przypadku nieobjęcia wszystkich oferowanych Akcji Serii F na podstawie zapisów na podstawie 

Praw Poboru i zapisów dodatkowych, Zarząd Emitenta przydzieli pozostałe Akcje Serii F w trybie art. 

436 par. 4 k.s.h., czyli dokona przydziału akcji nie objętych zapisami według własnego uznania. W tym 

celu Zarząd Emitenta będzie mógł zaoferować nieobjęte Akcje Serii F wytypowanym przez siebie 

inwestorom. W takim przypadku przydział zostanie dokonany według uznania Zarządu po cenie nie 

niższej niż Cena Emisyjna. Zapisy na Akcje Serii F nieobjęte na podstawie zapisów na podstawie Praw 

Poboru i zapisów dodatkowych będą przyjmowane przez Podmiot Pośredniczący, w dniach od 24 

lutego do 26 lutego 2021 roku. Składający zapis zostaną poinformowani przez Podmiot Pośredniczący                             

o terminie i trybie jego opłacenia.   

Przydział Akcji Serii F w trybie art. 436 par. 4 k.s.h., zostanie dokonany przez Zarząd uznaniowo,                      

w dniu 01 marca 2021 roku.  

3.11.7. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału inwestorowi składającemu zapis na Akcje 

Serii F nie zostaną przydzielone Akcje Serii F lub przydzielona zostanie mniejsza liczba niż ta, na którą 

złożono zapis, nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 5 (pięciu) dni roboczych 

od dnia dokonania przydziału Akcji Serii F, na rachunki bankowe lub rachunki inwestycyjne wskazane 

w Formularzach zapisu.  
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W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii F do skutku z powodu nieobjęcia przez Inwestorów 

przynajmniej 1 (jednej) Akcji Serii F, zwrot wpłaconych przez Inwestorów środków pieniężnych 

zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego Formularza zapisu. Zwrot 

środków pieniężnych nastąpi w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia przekazania do publicznej 

wiadomości przez Emitenta informacji o niedojściu do skutku emisji Akcji Serii F.  

W przypadku skorzystania przez Inwestora z prawa do wycofania zgody na subskrypcję akcji, zgodnie 

z pkt 3.11.5. Memorandum Informacyjnego, zwrot wpłaconych kwot dokonany zostanie na rachunek 

bankowy wskazany przez Inwestora w Formularzu zapisu, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia 

dostarczenia do domu maklerskiego, w którym złożony został zapis, oświadczenia o wycofaniu zgody 

na subskrypcję akcji.  

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

3.11.8. Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić 
od jej przeprowadzenia 

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

• do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Memorandum Informacyjnym 

nie zostaną objęte zapisem i należycie opłacone Akcje Serii F, lub 

• Zarząd Emitenta w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie 

podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F, lub 

• uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F. 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii F Emitent może odstąpić od 

przeprowadzenia Oferty Publicznej bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów 

na Akcje Serii F Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty Publicznej w sytuacji, gdy wystąpią: 

- nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, 

które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju, przebieg Oferty 

Publicznej lub na działalność Emitenta, 

- nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta, 

- nagła i nieprzewidywalna zmiana sytuacji na rynku kapitałowym, która mogłaby mieć negatywny 

wpływ na przebieg Oferty Publicznej, 

- inne okoliczności powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej z pozytywnym skutkiem byłoby 

znacząco utrudnione lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub Inwestorów. 

Emitent może zawiesić Ofertę Publiczną w sytuacji, gdy uzna, że sytuacja na rynku kapitałowym może 

nie pozwolić na przeprowadzenie subskrypcji z pozytywnym skutkiem. Podjęcie decyzji o zawieszeniu 

Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania nowych terminów Oferty 

Publicznej. Terminy te Emitent, może ustalić później, a informacja zostanie przekazana niezwłocznie 

po jej ustaleniu, w formie Suplementu do Memorandum Informacyjne w sposób, w jaki zostało 

udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: www.softblue.pl i PCDM: 

www.pcdm.pl.  

3.11.9. Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobu 
i terminu zwrotu wpłaconych kwot 

Informacja o dojściu lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku zostanie udostępniona do publicznej 

wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.  

http://www.softblue.pl/
http://www.pcdm.pl/
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Zwrot kwot wpłaconych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii F w przypadku niedojścia Oferty do 

skutku zostanie dokonany w trybie opisanym w pkt 3.11.7. powyżej. 

3.11.10. Sposób i forma ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej 
odwołaniu 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub jej odwołaniu zostanie podana do 

publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia o odstąpieniu lub odwołaniu Oferty 

Publicznej w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, a więc na stronach 

internetowych Emitenta: www.softblue.pl i PCDM: www.pcdm.pl. W przypadku ogłoszenia                            

o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej po rozpoczęciu subskrypcji Akcji serii F, zwrot 

wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia 

ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty Publicznej. 

Informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej Emitent zostanie podana do publicznej wiadomości w 

formie Suplementu do Memorandum Informacyjne w sposób w jaki zostało udostępnione 

Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: www.softblue.pl i PCDM: www.pcdm.pl.  

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

Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe subskrybentów wskazane                        

w złożonych zapisach. 

  

http://www.softblue.pl/
http://www.pcdm.pl/
http://www.softblue.pl/
http://www.pcdm.pl/
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4.  DANE O EMITENCIE 

4.1.  Podstawowe informacje  

nazwa (firma) :  SoftBlue Spółka Akcyjna 

forma prawna :  spółka akcyjna 

kraj siedziby :  Polska 

siedziba : Bydgoszcz 

adres : ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz 

telefon: +48 52 321 28 02 

faks:  +48 52 321 28 01 

adres poczty elektronicznej : softblue@softblue.pl  

adres głównej strony internetowej :  www.softblue.pl     

REGON: 341338798 

NIP : 967-13-55-663 

numer KRS :  0000436389 

Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji:  12 października 2012 roku 

 

4.2.  Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony. 

 

4.3.  Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony 

Emitent 

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie k.s.h. i innych 

właściwych przepisów. 

 

4.4.  Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego 

rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie 

wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze 

wskazaniem organu, który je wydał 

Emitent został zarejestrowany w dniu 12 października 2012 roku w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000436389. 

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu. 

 

mailto:softblue@softblue.pl
http://www.symbio.pl/
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4.5.  Krótki opis historii Emitenta 

Poniżej przedstawiono kalendarium rozwoju SoftBlue S.A. w ciągu poprzednich lat obrotowych. 

2003 r. 

 

▪ Rozpoczęcie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą SoftBlue Michał Kierul.  

2005 r. 

 

▪ Wykonanie pierwszych projektów z zakresu ICT dla samorządów  

▪ Realizacja pierwszych projektów pozyskania finansowania unijnego dla klientów  

▪ Rozpoczęcie współpracy partnerskiej z Siemens na wsparcie w zakresie współfinansowania projektów 
ICT  

2006 r. ▪ Nawiązanie współpracy z Kujawsko-Pomorskim Klubem Kapitału.  

2007 r. 

 

▪ Kontrakt na zarządzanie projektem informatyzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego i jednostek podległych.  

▪ Intensywny rozwój – realizacja kilkudziesięciu kontraktów dla klientów takich jak: Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, Urząd Miasta Wrocławia, Instytutu Ochrony Środowiska, Instytut Łączności, Urząd 
Dozoru Technicznego, Urząd Miasta Lublin, Urząd Miasta Sopotu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  

2009 r. 

 

▪ Pozyskanie pierwszych klientów zagranicznych – Niemcy.  

▪ Podpisanie kontraktu z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na realizację 
największego w Europie projektu informatyzacji w zakresie ochrony zdrowia (wartość projektu około 
760 mln zł).  

2009 – 
2011 r.  

▪ Intensyfikacja działalności w południowej części Polski m.in. dla Urzędów Marszałkowskich i Urzędów 
Miast, m.in. Tychy, Gliwice, Będzin, Katowice, Sosnowiec, Urzędy Marszałkowskie itd.  

2010 r.  

 

▪ Podpisanie dwóch dużych kontraktów z Województwem Świętokrzyskim na zarządzanie projektami z 
zakresu ICT obejmujących ponad 100 jednostek samorządu terytorialnego.  

▪ Dołączenie do zespołu Tomasza Kierula, start działu realizacji developerskiej systemów IT.  

2010 – 
2012 r.  

▪ Budowa własnych rozwiązań IT: SoftRISK, InvestPlan czy SoftBiP  

2012 r.  

 

▪ Pierwsze dofinansowanie dla firmy ze środków unijnych na projekt wdrożenia systemu IT celem 
poprawy komunikacji z partnerami biznesowymi z Programu Innowacyjna Gospodarka.  

▪ Zawiązanie SoftBlue S.A.  

▪ Wyróżnienie Samorządu Przysuskiego w konkursie “Samorząd Równych Szans 2012” w czterech 
kategoriach za projekt „eInclusion – zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim”, 
zarządzany przez spółkę.  

▪ Utworzenie Działu Badań i Rozwoju.  

2011 - 
2013 r.  

 

▪ Druga fala dynamicznego rozwoju usług doradczych wspartych własnymi rozwiązaniami IT. Pozyskanie 
kilkudziesięciu nowych klientów z sektora administracji publicznej: szpitale, Urzędy Miast np. Gdańska, 
Siedlec, Sławna.  

2013 r.  

 

▪ Do zespołu dołącza dr Kinga Kierul.  

▪ Podpisanie stałej umowy o współpracę z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.  

▪ Wstąpienie do związku Pracodawcy Pomorza i Kujaw.  

2013 – 
2014 r.  

▪ Sponsoring Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz.  

▪ Rozbudowa działu IT i stworzenie autorskiego systemu ERP.  

2014 r.  

 

▪ Zainicjowanie utworzenia klastra informatycznego “Bydgoszcz IT Cluster”. 

▪ Wstąpienie do Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu.  
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▪ Wznowienie działalności fundacji Experymentarium.  

▪ Współpraca z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 w Bydgoszczy.  

▪ Założenie Kujawsko-Pomorskiego Klastra ICT wraz z partnerami biznesowymi – Uzyskanie 
dofinansowania w ramach środków unijnych (program Voucher Badawczy) na projekt – „Analiza 
działania webowego systemu zarządzania ryzykiem”. Projekt realizowany we współpracy z 
Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.  

▪ Intensyfikacja prac badawczych i komercjalizacji. Przygotowanie projektów takich jak:  

-  AirDron do wykrywania zanieczyszczeń środowiska,  

-  ForestDron do wykrywania pożarów lasów.  

▪ Przygotowanie i złożenie ponad 600 ofert przetargowych i odpowiedzi na zapytania. W wyniku tych 
działań podpisano szereg Umów.  

▪ Przystąpienie do Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, która oferuje usługi doradcze, szkoleniowe 
i arbitrażowe oraz wspiera rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość oraz dialog społeczny w regionie. 
Szczególnie interesujące są działania Izby dotyczące współpracy nauki z biznesem.  

▪ Przystąpienie do Pracodawców Pomorza i Kujaw (PPiK), dzięki czemu uzyskano możliwość korzystania 
z wiedzy i usług oferowanych przez Związek (jak mediacje i arbitraż).  

▪ 8 lipca 2014 r. utworzenie oddziału Spółki w Gdańsku pod nazwą SoftBlue Spółka Akcyjna Oddział w 
Gdańsku.  

2015 r.  

 

▪ Kujawsko Pomorski Klaster ICT, którego inicjatorem założenia jest SOFTBLUE uzyskał dofinansowanie 
w wysokości: 475 490,00 zł. 

▪ Prowadzenie prac badawczych nad projektami:  

-  AirDron do wykrywania zanieczyszczeń środowiska  

-  SoftHeart – badania serca w widmach niesłyszalnych  

▪ Szereg wygranych kontraktów dotyczących budowy dedykowanych systemów informatycznych.  

▪ W 2015 roku Emitent zgodnie z harmonogramem zakończył realizację projektów realizowanych dla 
Archiwum Państwowego w Toruniu oraz Gminy Miasto Toruń.  

▪ Projekt dla Tramwaj Fordon realizowany zgodnie z harmonogramem, w roku 2015 świadczono usługę 
bieżącego utrzymania strony, hostingu i streamingu.  

▪ Przeprowadzenie emisji private placement i pozyskanie kapitału w wysokości 10 mln zł m.in. na 
realizację projektów badawczych oraz wkład własny do projektów dofinansowanych z funduszy UE.  

▪ Rozpoczęcie procesu wprowadzenia podmiotu do obrotu w ASO i notowania na rynku NewConnect. 

2016 r.  

 

▪ Nagroda od Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za realizację inwestycji i rozwiązań 
przyczyniających się do rozwoju gospodarczego oraz zwiększenia poziomu innowacyjności i 
konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego dzięki zastosowaniu nowych technologii.   

▪ Otrzymanie dofinansowania dla projektu pn. „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych 
statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, który będzie realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R 
przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT) 

▪ Projekt budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego zastosowań bezzałogowych statków powietrznych 
wybrany do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2015 do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w 
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  

2017 r. ▪ Objęcie udziałów w spółce Softblue Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Numer KRS: 
0000667050, kapitał zakładowy: 5000,00 zł) , w której Emitent objął 50% udziałów i posiada 50% 
udziałów w głosach.  

▪ Zakup udziałów w spółce Boruta-Zachem Biochemia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Numer KRS: 
0000568433, w której Emitent zakupił 20% udziałów. Spółka zajmuje się budową innowacyjnych 
prototypowych urządzeń.  

▪ Podpisanie umowy na dostarczenie przez Emitenta materiałów i elementów służących do realizacji 
projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez Klienta o wartości 16.149.900,00 brutto. Projekt 
dotyczy budowy innowacyjnej linii technologicznej. 

▪ Objęcie udziałów w spółce MILISYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Numer KRS: 0000682766, 
kapitał zakładowy: 20000,00 zł), w której Emitent objął 75% udziałów i posiada 75% udziałów w 
głosach.  

▪ Wygranie przetargu na dostawę koncentratora metadanych wraz z licencjami dla Biblioteki Narodowej 
o wartości 2.435.400,00 brutto. 
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2018 r. ▪ Objęcie obligacji serii A spółki Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy o wartości 
nominalnej 4,4 mln złotych. 

2019 r. ▪ Podpisanie umowy na realizację projektu dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych a realizację 
projektu "Wytworzenie i wdrożenie oprogramowania systemowego Archiwum Dokumentów 
Elektronicznych wraz z gwarancją". 

▪ Podpisanie umowę ze Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji a realizację projektu "Usługi wsparcia 
technicznego dla projektu Kronik@". 

2020 r. ▪ Zawarcie umowy o wzajemnym zachowaniu poufności z niderlandzką (holenderską) spółką 
specjalizującą się w dostarczaniu branżowych rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla 
wyspecjalizowanych odbiorców. Spółka jest największym dostawcą tego typu rozwiązań w krajach 
Beneluksu oraz jednym z większych w Europie. 

▪ Podpisanie umowy z Departamentem Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie 
Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącą dofinansowania projektu budowy Centrum Badawczo-
Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. 

▪ Udzielenie pożyczki przez Prezesa Zarządu Spółki Michała Kierula.  

▪ Podpisanie umowy o współprace z Letus Capital S.A. w zakresie realizacji wspólnego projektu 
związanego z opracowaniem i skomercjalizowaniem urządzenia (aplikacji) wyłączającego maszyny 
(urządzenia) na podstawie komend głosowych w celu bezpiecznego monitorowania niebezpiecznych 
stref wokół infrastruktury technicznej. 

▪ Opracowanie prototypu urządzenia do higieny rąk, o nazwie: „COVID-WATCH” i rozpoczęcie produkcji 
na skalę masową. Jest to urządzenie elektroniczne, które monitoruje czas mycia dłoni i odmierza czas 
30 sekund – który zgodnie z zaleceniami wirusologów – jest czasem wskazanym do skutecznej i 
prawidłowej higieny dłoni. 

▪ Sprzedaż obligacji serii A spółki Biochemia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. 

▪ Sprzedaż akcji w spółce Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Emitent sprzedał 48.869.637 akcji 
za cenę 9.969.405,95 zł tj. za cenę 0,204 zł za jedną akcję. 

▪ Objęcie 15.000.000 akcji serii E wyemitowanych przez Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy o 
wartości nominalnej 0,40 zł, po cenie emisyjnej 1,23 zł, tj. za łączną kwotę 18.450.000,00 zł. 

▪ Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały 
wyemitowane w ramach kapitału warunkowego, na podstawie zamiany warrantów subskrypcyjnych 
serii D. Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za jedną akcję. W ramach 
przeprowadzonej emisji zostało objętych 1.119.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

▪ Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, które zostały 
wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 
1,42 zł za jedną akcję. W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 19.000.000 sztuk akcji 
zwykłych na okaziciela serii E. 

▪ Nabycie nieruchomości pod Centrum Badawczo-Rozwojowe.  

▪ Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych 
dla innych przedsiębiorców, dla klientów indywidualnych, dla call center oraz dla operatorów w 
zakresie telefonii internetowej oraz telefonii stacjonarnej. Cena nabycia zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa wyniosła 500.000,00 zł.  

 

4.6.  Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta 

oraz zasad ich tworzenia 

Na dzień udostępnienia Memorandum kapitał zakładowy Emitenta wynosi 4.680.125,00 zł i jest w 

pełni opłacony. Kapitał zakładowy jest podzielony na 46.801.250 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda.  

Zgodnie z art. 396 § 1 k.s.h. w Spółce należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co 

najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej 

kapitału zakładowego.  

Na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał zapasowy Emitenta wynosił 13.978.663,60 zł, a na 30 września 

2020 roku 39.058.663,60 zł. 
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Zgodnie z jednostkowymi bilansami Emitenta: 

- na dzień 31 grudnia 2018 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta, 

- na dzień 31 grudnia 2019 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta, 

- na dzień 30 września 2020 roku, który nie był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, na 

wartość kapitału własnego Spółki składają się następujące pozycje: 

[ tys. zł ] 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

KAPITAŁ WŁASNY 16.745,5 16.118,9 43.773,4 

Kapitał zakładowy 2.660,6 2.660,6 4.680,1 

Kapitał zapasowy  14.855,9 13.978,7 39.058,7 

Kapitał rezerwowy  0,0 0,0 0,0 

Zysk {strata) z lat ubiegłych 106,2 106,2 -520,3 

Wynik finansowy bieżącego okresu - 877,2 - 626,5 554,9 
 

4.7.  Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony w pełnej wysokości.  

 

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 

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego nie istnieją żadne uprawnienia z obligacji 

zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji.  

Zgodnie z zapisami § 4a Statutu Emitenta na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę 

nie wyższą niż 1.000.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii D o wartości nominalnej 0,10 zł w celu przyznania, z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy, praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów 

subskrypcyjnych serii D.  

Do dnia sporządzenia Memorandum Informacyjnego Zarząd Emitenta wydał 2.600.000 warrantów 

subskrypcyjnych serii D z czego 1.195.000 zostało zamienionych na akcje serii D i opłaconych. Cena 

emisyjna akcji serii D wynosiła 0,10 zł. 

Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii D wynikającego z warrantów subskrypcyjnych serii D 

będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2023 roku.  
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4.9.  Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na 

podstawie Statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być 

podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości 

kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Memorandum 

Informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym 

trybie 

Zgodnie z § 4 Statutu Emitenta w terminie do 31 maja 2021 roku Zarząd Spółki upoważniony jest do 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego - o kwotę 1.900.000 zł, 

w drodze emisji do 19.000.000 akcji.  

Do dnia sporządzenia Memorandum Informacyjnego Zarząd Emitenta podwyższył kapitał zakładowy, 

w ramach kapitału docelowego, o kwotę 1.900.000,00 złotych w drodze emisji 19.000.000 akcji.  

W związku z powyższym, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego kapitał zakładowy 

Emitenta w ramach kapitału docelowego, został wykorzystany w pełni.  

4.10.  Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były 

notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z 

nimi kwity depozytowe 

Akcje serii A, serii B oraz serii C są wprowadzone i notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu - na 

rynku NewConnect, organizowanym przez GPW (nazwa: nazwa: SOFTBLUE, skrót: SBE).  

Żadne inne instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na rynkach zorganizowanych.  

W związku z instrumentami finansowymi Spółki nie były nigdy wystawiane kwity depozytowe. 

Niezwłocznie po zakończeniu Oferty Publicznej Emitent będzie się ubiegał o wprowadzenie akcji serii 

D, akcji serii E oraz Akcji Serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

 

4.11. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego 

papierom wartościowym 

Ani Emitentowi ani żadnym emitowanym przez niego jakimkolwiek papierom wartościowym nie 

został nigdy przyznany rating. 

 

4.12.  Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub 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 udostępnienia Memorandum Informacyjnego Emitent posiada udziały w następujących 

podmiotach: 

- Milisystem sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (numer KRS: 0000682766, kapitał zakładowy: 

20000,00 zł), w której Emitent objął 75% udziałów i posiada 75% udziałów w głosach. Milisystem to 
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firma teleinformatyczna realizująca projekty o różnym charakterze, między innymi dla sektora służb 

mundurowych i szkolnictwa wyższego dotyczące nowoczesnych metod treningu strzeleckiego. 

- Softblue Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (numer KRS: 0000667050, kapitał zakładowy: 

5000,00 zł) , w której Emitent objął 50% udziałów i posiada 50% udziałów w głosach. Spółka ta 

została powołana jako spółka celowa do realizacji projektu związanego z innowacyjnym systemem z 

branży energetycznej. 

- InventionMed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (numer KRS: 0000428831, kapitał zakładowy: 

20.278.715,60 zł) , w której Emitent posiada 50,15% udziałów w kapitale zakładowym i 50,4% 

udziałów w głosach. Spółka notowana jest na rynku NewConnect, innowacyjna polska spółka 

technologiczna działająca w segmencie medycznym. InventionMed opracował innowacyjną na skalę 

światową technologię podwójnej immersji, która łączy w sobie cyberprzestrzeń oraz percepcję czucia. 

Technologia ta pozwala na realne odczucia – takie jak dotyk, czy opór – przy stosowaniu technologii 

VR. 

- Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000310902, kapitał zakładowy: 

6.360.413,20 zł), w której Emitent posiada 5,01% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,01% udziału 

w głosach. Podstawowym przedmiotem działalności Letus Capital S.A. jest rynek nieruchomości 

ukierunkowany na długoterminowy najem komercyjny i krótkoterminowy najem – hotele, pensjonaty. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum istnieją powiązania pomiędzy Emitentem a osobami 

wchodzącymi w skład organu zarządzającego Emitenta: 

Pan Michał Kierul - Prezes Zarządu Emitenta - posiada 3.836.764 akcji Spółki, uprawniających do 

wykonywania 8,20% głosów na WZ.  

Pan Tomasz Kierul – prokurent Emitenta, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Inventionmed S.A. 

– znaczącego akcjonariusza posiadającego 19.000.000 akcji Emitenta, stanowiące 40,60 % udziału w 

kapitale zakładowym i głosach na WZ.  

 

4.13.  Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub 

usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz 

udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest 

to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze 

sprzedaży ogółem w podziale na segmenty działalności 

4.13.1. Opis działalności Emitenta 

Emitent jest firmą doradczo-wdrożeniową w sektorze IT oraz operatorem nowych technologii. 

Rozpoczął swoją działalność w 2003r. i od tego czasu systematycznie realizuje innowacyjne projekty             

i poszerza zakres kompetencji technologicznych. Komercjalizuje projekty i badania naukowe 

przyjazne człowiekowi i środowisku. Tworzy i wdraża innowacje jutra, aby zwiększać standard życia 

społeczeństw i wspomagać przedsiębiorstwa na rynku przyszłości. Emitent jest kluczowym dostawcą 

wielu rozwiązań informatycznych dla instytucji z sektora publicznego jak i biznesu. 

Emitent posiadają status Centrum Badawczo – Rozwojowego i dąży do bycia inkubatorem innowacji                 

i bycia głównym hubem nowych technologii w Polsce. Emitent aktywnie uczestniczy w budowaniu 

wartości projektów technologicznych. Emitent inicjuje własne projekty – takie jak np.: Airdron, które 

skutecznie komercjalizuje. Ponadto Emitent wyszukuje i wdraża także te we wczesnych fazach 

rozwoju, które rokują możliwością osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji.  

Emitent oferuje projektodawcom naukowym kompleksowe wsparcie merytoryczne zmierzające do 

komercjalizacji projektu. Istotnym elementem strategii Emitenta jest również zwiększenie skali 
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prowadzonego biznesu jak i ekspansja opracowywanych produktów i pomysłów – wartości 

niematerialnych i patentów – na rynki zagraniczne. Od kilku lat intensywnie rozwija dział badawczo – 

rozwojowy będący bazą innowacji – działania w jego ramach skupiają się na rozwoju szeroko pojętej 

teleinformatyki i IoT. Poprzez dział badań i rozwoju Emitent pozyskuje fundusze na badania naukowe 

oraz rozwija procesy i produkty biznesowe. Emitent oferuje kompletne rozwiązania, których 

powstawanie nadzoruje od fazy początkowej aż po fazę wdrożeniową. Jednym z ważniejszych 

obszarów działania Emitenta jest projektowanie dedykowanych systemów IT i rozwiązań IoT, 

będących odpowiedzią na unikalne wymagania naszych klientów.  

Systemy Emitenta wspierają administrację publiczną, wojsko, ministerstwa i urzędy. Emitent również 

komercjalizuje projekty naukowe. Jest pionierem w zakresie rozwiązań dedykowanych badaniom 

stanu jakości powietrza. Do tej pory stwarza m.in. innowacyjny system głowicy pomiarowej Airdron 

oraz mobilny system Smogobus. Wszystkie projekty realizowane są przez wysokiej klasy specjalistów 

branży IT – developerów i architektów rozwiązań operujących wiedzą inżynieryjną z zakresu 

informatyki – oraz analityków biznesowych i project managerów, którzy posiadają wieloletnie 

doświadczenie w dziedzinach technicznych, odpowiednie kwalifikacje oraz certyfikaty.  

4.13.2. Usługi i produkty oferowane w obszarze Software 

W zakresie usług informatycznych Emitent oferuje następujące usługi i produkty: 

- Archiwizacja i digitalizacja / Koncentratory metadanych 

- Workflow 

- Systemy LIMS 

- Systemy dla medycyny  

- Software house 

Archiwizacja i digitalizacja / Koncentratory metadanych 

Archiwizacja i digitalizacja jest narzędziem, które harmonizuje działania związane z digitalizacją 

danych, ich przechowywaniem, udostępnianiem oraz opisem. Narzędzie to pomaga wprowadzić 

jednolite standardy zarządzania cyfrowymi danymi w ramach instytucji czy firmy. Efektem realizacji 

projektu jest zabezpieczenie cennych zasobów przed zniszczeniem bądź zaginięciem. Cel ten osiągany 

jest poprzez unikalne na rynku połączenie autorskich rozwiązań aplikacyjnych, organizacyjnych                       

i sprzętowych. 

Stworzony przez Emitenta system ADE (Archiwum Dokumentów Elektronicznych) przeznaczony jest 

dla podmiotów, które chcą lub muszą przekazać w postaci elektronicznej dokumentację stanowiącą 

materiały archiwalne do Archiwów Państwowych. Jest to obowiązek uregulowany ustawą archiwalną 

– zobowiązujące ona instytucje do przekazywania dokumentacji archiwalnej wytworzonej 

elektronicznie do zasobu archiwalnego. 

W wyniku budowy systemu powstały usługi wewnątrzadministracyjne na 4 poziomie dojrzałości 

(pełne procedowanie sprawy przekazania materiałów archiwalnych w oparciu o silnik BPM) typu A2A 

(Administracja-Administracja) oraz B2A (Przedsiębiorstwo-Administracja) – polegające na interakcji 

pomiędzy podmiotami gospodarczymi objętymi nadzorem archiwalnym mającymi obowiązek 

przekazania dokumentacji a archiwami państwowymi, które powinny zapewnić prawidłowy odbiór 

tej dokumentacji. 

System ADE udostępnia on-line użytkownikom korzystającym z materiałów archiwalnych 

(przedsiębiorców, obywateli lub instytucji) następujące usługi publiczne: 

- umożliwienia wyszukiwania, zamówienia i pobrania materiałów archiwalnych w postaci 

elektronicznej, przekazanych do archiwów państwowych i jednocześnie niestanowiących otwartych 

zasobów (np. zawierających dane osobowe), 
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- umożliwienia wyszukiwania i bezpośredniego udostępniania treści materiałów archiwalnych 

w postaci elektronicznej, przekazanych do archiwów państwowych i jednocześnie stanowiących 

otwarte zasoby – w tym pobranie kopii materiału archiwalnego. 

Worklow  

Systemy organizacji i cyfrowej realizacji procesów biznesowych służą uporządkowaniu i pełnej 

kontroli obiegu dokumentów, zadań i spraw – w pełni wystandaryzowanym środowisku 

uwzględniającym wyzwania organizacji pracy w formie zdalnej a także wymienności uczestników 

samego procesu biznesowego. W każdej instytucji kluczowym elementem optymalizacji kosztów jest 

możliwość rzetelnego rozliczania czasu, kosztów i efektywności działania procesu oraz pracowników. 

Płynne przekazywanie informacji oraz automatyzacja procesów przyczynia się do znacznego 

przyspieszenia pracy i zwiększenia efektywności działań całej firmy. 

Systemy LIMS 

Systemy LIMS (ang: Laboratory Management System) to innowacyjne rozwiązanie automatyzujące 

pracę każdego nowoczesnego laboratorium. Opiera się na serwerowym oprogramowaniu i pozwala 

usprawnić codzienną organizację pracy. 

Kluczowe funkcje LIMS to między innymi: 

• obsługa przepływu pracy, 
• śledzenie danych, 
• elastyczna architektura, 
• interfejsy wymiany danych, które w pełni wspierają użycie w środowiskach podlegających 

regulacjom (normy, ustawy), 
• zaawansowana ewidencja i śledzenia próbek, 
• automatyczne harmonogramowanie badań, 
• raportowanie wprost z systemu. 

Wszystkie te kwestie sprawiają, że system LIMS jest prosty w użyciu, adresuje kluczowe potrzeby                  

w zakresie usprawnienia pracy laboratorium oraz co najważniejsze – pozwala zaoszczędzić czas                       

i uniknąć niepotrzebnych błędów. Możliwość integracji ze sprzętem laboratoryjnym różnych 

producentów sprawia, że system dopasowuje się doskonale do istniejącego środowiska laboratorium, 

na zasadzie ewolucji a nie rewolucji. Dzięki modułowej budowie dostosowywanie może postępować 

w pożądanym przez klienta tempie i w zaplanowanych wcześniej obszarach. 

Systemy dla medycyny 

Systemy medyczne projektowane przez Emitenta to narzędzia ułatwiające zarządzanie                                          

i funkcjonowanie jednostek służby zdrowia. Są one owocem wieloletniej współpracy z personelem 

medycznym i administracyjnym, który dostarcza najtrafniejszych uwag i pomysłów. System cały czas 

podlega dalszemu rozwojowi - tak aby w pełni sprostać potrzebom i oczekiwaniom odbiorców. 

Zadaniem systemów jest uproszczenie i przyspieszenie pracy placówki, a co za tym idzie poprawa 

efektywności jej działania. 

SoftBlue S.A. dostarcza rozwiązania systemowe tj.: 

• HIMS – szpitalny system informacyjny – służy do zarządzania medycznymi, 
administracyjnymi, finansowymi i prawnymi aspektami funkcjonowania szpitala, 

• RIMS – radiologiczny system informacyjny – skupia się na procedurach wykonywanych                 
w obszarach diagnostyki obrazowej – obsługuje rejestrację i zlecenia a także współpracuje            
z systemem PACS, 
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• PIMS – farmaceutyczny system informacyjny – wspomaga pracę apteki szpitalnej poprzez 
ułatwienie prowadzenia gospodarki lekowej i ewidencję planowania oraz realizowania 
terapii lekowych, 

• LIMS – laboratoryjny system informacyjny – wspiera wykonywanie testów oraz ich 
weryfikację, interpretację i udostępnienie wyników jednostce zlecającej. 

Software house 

Programowanie rozwiązań na zamówienie jest istotną gałęzią oferty Emitenta. Zespół 

doświadczonych programistów, wspieranych przez analityków biznesowych, systemowych oraz 

architekta dostarcza oprogramowanie „szyte na miarę”, które jest każdorazowo dopasowywane do 

indywidualnych potrzeb klientów. Kluczowym atutem Emitenta jest kompleksowe świadczenie usługi 

– od inżynierii wymagań, przez budowę prototypu i implementację rozwiązania w określonym języku 

programowania. Bardzo ważnym elementem wpływającym na jakość produkowanego 

oprogramowania jest też dział testów, który wyposażony w nowoczesne narzędzia do automatyzacji 

jest w stanie szybko wykrywać i dokumentować problemy – zarówno na poziomie kodu źródłowego 

jak i funkcjonalności oczekiwanej przez klienta. 

4.13.3. Usługi i produkty oferowane w ramach rozwiązań IOT 

W zakresie usług IOT oferuje następujące usługi i produkty: 

- AirDron 

-      System zarządzania produkcją i energią (ADC) 

- Smogobus 

- COVID-Watch 

- System monitoringu i analizy rozbioru wody 

AirDron 

Bezzałogowy statek powietrzny do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza. Produkt szerzej 

opisany w punkcie 4.13.11 niniejszego Memorandum. 

 
Źródło: Emitent 
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Smogobus  

Smogobus to innowacyjne rozwiązanie stworzone do zdalnego prowadzenia monitoringu 

zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym. 

Badania prowadzone są różnych lokalizacjach przy użyciu Smogobusa dostarczają w czasie 

rzeczywistym rzetelnych informacji, czy na danym obszarze występuje problem ze zbyt dużą 

koncentracją pyłów zawieszonych. 

Ten pionierski, mobilny system pozwala na wskaźnikowy bieżący pomiar poziomu zanieczyszczenia 

powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 i PM10. Istnieje także możliwość pobierania próbek powietrza 

do dalszej analizy laboratoryjnej. 

 

Źródło: Emitent 

Projekt Covidwatch  

Projekt bezdotykowego urządzenia, które wyliczy precyzyjny, zalecany przez wirusologów, skuteczny 

30 – sekundowy czas mycia dłoni. Urządzenie jest przeznaczone dla takich jednostek jak: Szpitale, 

Przychodnie, Szkoły, Urzędy, Biurowce, Restauracje, Puby, Kluby, Stacje benzynowe, Centra handlowe, 

Ośrodki pomocy społecznej, Ośrodki sportowe, Zakłady przemysłowe. Urządzenie zamontowane przy 

umywalce, uruchamia się bezdotykowo gestem ręki. W tym momencie urządzenie odliczy 30 

sekundowy czas, którego zakończenie jest sygnalizowane dźwiękiem. W wersji rozbudowanej system 

pozwala na śledzenie i analizę statystyk dotyczących mycia rąk. 

 

Źródło: Emitent 
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System zarządzania produkcją i energią 

Urządzenie to rejestruje i analizuje dane pochodzące z urządzeń przynależnych do jednej maszyny, 

instalacji lub rozdzielni. Jest ono całkowicie autonomiczne – nie wymaga podłączenia do serwera, 

instalacji baz danych czy kupowania abonamentowych usług chmurowych. Rejestrator ADC (ang.: 

Autonomous Data Controler) działa w sposób kompleksowy i umożliwia akwizycję, archiwizację                      

i przetwarzanie danych jak również prezentację wyników analiz. Zastosowaniem ADC jest pozyskanie 

szczegółowej wiedzy a temat pracy maszyny produkcyjnej lub instalacji oraz wsparcie w procesie 

wnioskowania (nadzór, diagnostyka, optymalizacja). 

Źródłem danych mogą być : 

• urządzenia pomiarowe jak liczniki energii, ciepła, sprężonego powietrza, gazu itp., 
• sygnały dwustanowe np. status maszyny (praca, awaria), sygnał o wyprodukowaniu detalu, 
• informacje z dodatkowych urządzeń jak: czytnik Beacon (rozpoznawanie operatora w 

pobliżu maszyny), czytnik kart RFID, czytnik kodów kreskowych (kod produktu) itp. 

 

Źródło: Emitent 

Kluczową przewagą systemu jest know how inżynierski zawarty w urządzeniu. System zarządzania 

produkcją i energią wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe, dzięki czemu 

mamy pewność, że dostarczane dane są rzetelne. Zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji 

umożliwia bieżące dostosowywanie analiz do zmiennych warunków pracy instalacji, zaawansowane 

wykrywanie anomalii oraz przetwarzanie dużych ilości danych z ukierunkowaniem na najistotniejsze 

informacje. Dla rejestratorów powstaje dedykowana aplikacja serwerowa, która pozyskuje informacje 

ze wszystkich rejestratorów użytkowanych w danej firmie – umożliwi ona agregację i replikację 

danych a także zaawansowane analizy przekrojowe dostępne na poziomie serwera. 

System monitoringu i analizy rozbioru wody 

System zdalnego monitorowania wodomierzy. Jest to innowacyjne połączenie rozwiązań IoT oraz 

zaawansowanej analityki danych z wykorzystaniem algorytmów AI. System ten pozwala znacząco 

zmniejszyć poziom wycieków z sieci, zoptymalizować wykorzystanie cennych zasobów czystej wody 

oraz zmniejszyć koszty dystrybucji.  
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Źródło: Emitent 

 

Celem systemu jest dostarczenie spółkom wodociągowym nowoczesnego rozwiązania, które 

umożliwia: 

- pozyskanie precyzyjnych danych o przepływach wody w całej lub części sieci wodociągowej (dane 

zsynchronizowane w czasie, gęste odczyty), 

- dostarczanie danych o zużyciu do systemu rozliczeniowego, 

- wykrywanie istniejących i nowych wycieków uwzględniających przepływy i ciśnienia, 

- wykrywanie źle dobranych wodomierzy, 

- wykrywanie uszkodzonych wodomierzy (np. podwyższony próg rozruchu), 

- wykrywanie wąskich gardeł sieci (spadki ciśnienia przy wyższych przepływach), 

- określenie cech rozbiorów wody (np. współczynniki nierównomierności) dla sklasyfikowanych 

grup odbiorców czy nawet rodzajów armatury odbiorczej (zmywarka, zlew, ubikacja), 

- dostarczenie odbiorcom nowych usług  tj.: wykrywanie wycieków w instalacji wewnętrznej, 

informowanie o rozszczelnieniu instalacji, prezentacja profilu zużycia wody. 

 

Całość systemu składa się z dwóch podstawowych elementów: nakładki wodomierza oraz 

oprogramowania serwerowego. 

Nakładka wodomierzowa jest projektowana w taki sposób, aby posiadała unikalne cechy tj.: 

- kompatybilność z większością dostępnych na rynku modeli wodomierzy, 

- lokalna rejestracja danych szczegółowych o zużyciu, 

- analiza danych już w nakładce, 

- autonomiczne wykrywanie anomalii z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. 

 

Oprogramowanie serwerowe działa w strukturze klient-serwer. Tutaj odbywają się analizy 

historyczne dla poszczególnych wodomierzy jak i analizy przekrojowe, porównawcze, 

optymalizacyjne i predykcyjne. 

System posiada intuicyjny panel obsługowy dedykowany służbom zakładu wodociągowego. 

Tutaj dostępna będzie także konfiguracja systemu jak i wszelkie funkcjonalności użytkowe ważne                    

z punktu widzenia dostawcy wody. 
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4.13.4. Usługi oferowane w ramach telekomunikacji 

W ramach usług telekomunikacji Emitent świadczy usługi telekomunikacyjne dla innych 

przedsiębiorców, dla klientów indywidualnych, dla call center oraz dla operatorów w zakresie telefonii 

internetowej oraz telefonii stacjonarnej pod marką EasyCall. 

4.13.5. Badania i Rozwój 

Centrum Badawczo-Rozwojowe SoftBlue SA powstało, aby wspierać innowacyjność polskiej 

gospodarki i transfer nowoczesnych technologii. Jesteśmy jednym z najważniejszych w Polsce hubów 

technologii, który z sukcesem prowadzi badania naukowe i komercjalizuje ich efekty. 

Polska gospodarka wymaga inwestycji w zaawansowane rozwiązania a nasz CB+R jest odpowiedzią 

na zbyt niską innowacyjność polskiej nauki i gospodarki w rankingach międzynarodowych. 

Wzmacniamy pozycję naszego kraju w tych obszarach poprzez sukcesywną realizację projektów                       

o wysokiej szansie komercjalizacji oraz kierując ekspansję na rynki międzynarodowe. 

Firma SoftBlue S.A. w 2016r. otrzymała status Centrum Badawczo-Rozwojowego. W 2020r. roku status 

ten został podtrzymany decyzją Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.. W tych latach Centrum 

Badawczo-Rozwojowe stało się bazą innowacyjności dla nowych projektów, które zaowocowały 

powstaniem spółek InventionMed oraz Milisystem, wprowadzających zaawansowane technologie do 

systemów szkoleniowych dla medycyny i wojska. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe posiada prawo do wykonywania prac badawczo-rozwojowych na 

zasadach tożsamych z uczelniami wyższymi. 

Umiejętne wykorzystanie eksperckiej wiedzy do tworzenia nowych produktów i usług przekłada się 

na sukces naszej spółki i systematyczny wzrost przewagi konkurencyjnej – naszym celem jest bycie 

głównym inkubatorem unikalnych rozwiązań technologicznych w Polsce. Kreatywność i podejście 

probiznesowe stanowią fundament naszych działań a  uzyskanie statusu Centrum Badawczo-

Rozwojowego jest zwieńczeniem wieloletnich doświadczeń, współpracy i nauki od najlepszych 

specjalistów w swojej dziedzinie. Nasze autorskie rozwiązania wykorzystywane są zarówno przez 

instytucje publiczne oraz prywatne. 

4.13.6. Zespół Emitenta 

Emitent posiada wykwalifikowany i wysoce wyspecjalizowany zespół informatyków i specjalistów w 

poszczególnych obszarach działalności. 

Na 30 listopada 2020 roku Emitent w wymiarze umów o pracę (w przeliczeniu na etaty) tworzył 36 

etatów (względem 28,03 etatów – 30.09.2019r.). 

Przyjęty model zarządzania kapitałem ludzkim zakłada zatrudnianie osób pod konkretne projekty na 

podstawie umów cywilno-prawych. Spółka podpisuje umowy o dzieło oraz umowy z osobami 

prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Liczba osób współpracujących na dzień 30 

listopada 2020 r. na podstawie ww. umów wynosiła 94. 

4.13.7. Ważniejsze osiągnięcia w działalności badawczo-rozwojowej.   

Emitent w ramach działalności badawczo-rozwojowej, prowadzi badania w zakresie teleinformatyki, 

ochrony środowiska, programowania oraz pojazdów bezzałogowych. Emitent jest twórcą wielu 

patentów i skomercjalizowanych technologii. Firma zatrudnia i współpracuje z wieloma naukowcami. 

Jako firma komercjalizująca innowacje mamy świadomość korzyści płynących z aplikacji osiągnięć 

naukowych w biznesie. Na stałe współpracujemy z rodzimymi uczelniami, dzięki czemu możemy 

rozwijać zaawansowane technologicznie projekty i wdrażać innowacyjne rozwiązania. Wspólnie                       

z naukowcami pozyskujemy finansowanie na realizację badań. 
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W celu transferu wiedzy i technologii do biznesu we współpracy z innymi przedsiębiorstwami 

tworzymy również specjalistyczne platformy wymiany doświadczeń naukowo-badawczych oraz 

biznesowych jak Bydgoszcz IT Cluster. 

Spółka otrzymała w 2016 roku status Centrum Badawczo-Rozwojowego (dalej: CBR) i do dnia 

dzisiejszego go utrzymuje. Oznacza to, że spełniła kryteria wymagane do uzyskania w/w statusu 

określone w art. 17 ust.2 ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. 

Emitent jako Centrum Badawczo-Rozwojowe może korzystać z szeregu wymiernych udogodnień 

finansowych, ale przede wszystkim świadczyć usługi na zewnątrz m.in. podmiotom korzystającym                  

z Funduszy Unijnych. Jedną z takich usług jest wydawanie opinii o innowacyjności w różnych 

dziedzinach naukowych oraz świadczenie usług przy realizacji projektów Bony na Innowacje dla 

przedsiębiorstw prywatnych. 

Statusem Centrum Badawczo – Rozwojowego w Polsce tytułuje się obecnie około 41 podmiotów. 

Również przyznane dofinansowanie dla projektu "Centrum Badawczo – Rozwojowe zastosowań 

bezzałogowych statków powietrznych", którego działalność ukierunkowana jest wokół prac 

badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi z zakresu 

bezzałogowych platform latających, daje duże możliwości rozwojowe dla działu badawczo-

rozwojowego w spółce. Rezultatem projektu będzie dywersyfikacja oferty firmy SoftBlue S.A.                            

w nowych obszarach badań i rozwoju na płaszczyźnie zastosowań bezzałogowych statków 

powietrznych (dronów). 

Emitent proponuje rozwiązania ukierunkowane na innowacje i nowoczesne technologie. W dalszej 

perspektywie to głównie działalność badawczo-rozwojowa będzie stanowić podstawową gałąź 

rozwoju spółki. 

Przychody ze sprzedaży usług w 2019 roku wynoszą 5 087 643,54 zł, w tym 2 892 061,30 zł dotyczy 

działalności badawczo-rozwojowej czyli aż 56,84 %. Plany rozwoju Emitenta zakładają podnoszenie 

jakości oferowanych produktów i usług, intensyfikację skali prowadzonej działalności i jej 

dywersyfikację. Dlatego Spółka w ramach dofinansowanego projektu utworzyła centrum badawczo – 

rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych. Realizacja inwestycji polegała na 

modernizacji pomieszczeń centrum B+R oraz wyposażenie laboratoriów. Jest ona zgodna ze strategią 

dywersyfikacji działalności badawczo – rozwojowej spółki. W wyniku prowadzonych prac spółka 

wdroży innowacyjność produktową (usługową) i procesową w zakresie innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych dla bezzałogowych statków powietrznych. 

4.13.8. Strategia rozwoju 

Podstawowe elementy strategii rozwoju Emitenta są następujące: 

−  prowadzić prace nad rozwojem i sprzedażą produktów własnych, 

−  ukierunkować się na rozwiązania innowacyjne w zakresie technologii i rozwiązań 

informatycznych oraz z dziedziny B+R, 

−  wspierać działalność w zakresie badań i rozwoju z naciskiem na rozwiązania innowacyjne, 

−  wzrost udziału produktów i usług własnych oraz opartych o własne rozwiązania w strukturze 

przychodów ze sprzedaży, 

−  rozszerzać oferty rozwiązań informatycznych opartych na własnych produktach, 

−  osiągnąć pozycję uznanego dostawcy systemów informatycznych, prowadzić działania 

ukierunkowane na wzrost poziomu wiarygodności spółki jako kompetentnego dostawcy 

wysokotechnologicznych rozwiązań, 

−  współtworzyć i uczestniczyć w projektach o dużej wartości dodanej, ukierunkowanych na 

wykorzystanie wysoko zaawansowanej technologii, 
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−  pozyskiwać nowych klientów na dotychczasowe oraz nowo wprowadzone usługi i produkty, 

−  rozwijać dalszą działalność badawczo – rozwojową. 

 

Realizacji strategii będą sprzyjać następujące czynniki zewnętrzne: 

−  wzrost w społeczeństwie świadomości w zakresie wpływu smogu na zdrowie człowieka 

szczególnie w kontekście niesprzyjających warunków jakim jest pandemia. 

−  coraz częściej pojawiające się publikacje i analizy naukowe świadczące o możliwym transporcie 

wirusa w cząsteczkach smogu. 

−  wzrost wydatków inwestycyjnych w zakresie informatyzacji szczególnie w sektorze usług 

publicznych, wprowadzanie e-usług w zakresie e-administracji, 

−  wzrost świadomości przedsiębiorstw o szybko zmieniającej się technologii i potrzebie 

informatyzacji firm, konieczności stosowania zaawansowanych technologii, które pomagają 

budować przewagę konkurencyjną, 

−  wzrost wymagań odbiorców co do jakości usług w branży informatycznej - co powoduje 

konieczność ciągłego doskonalenia świadczonych usług, 

−  wzrost zapotrzebowania na kompleksowe usługi informatyczne oraz na wysoko zaawansowaną 

technologię, 

−  specyfika polityki podziału środków unijnych oraz możliwości ich pozyskiwania: uczelniom trudno 

samodzielnie pozyskać środki na badania, ułatwieniem jest nawiązywanie obustronnej współpracy 

jednostek naukowych z przedsiębiorcami, 

−  brak samowystarczalności jednostek naukowych regionu do prowadzenia projektów w dziedzinie 

B+R, zdobywania na nie funduszy oraz zarządzania, 

-  wzrost cen mediów, co przyczynia się do poszukiwania oszczędności przez przedsiębiorstwa, 

poprzez nowoczesne rozwiązania IoT, 

−  wzmocnienie działań marketingowych oraz stałe poszerzanie i unowocześnianie oferty 

produktowej przez przedsiębiorstwa. 

 

Wśród czynników wewnętrznych mających sprzyjać realizacji strategii należy wyróżnić: 

−  prowadzenie projektów na wielu płaszczyznach 

−  doświadczenie we współpracy z jednostkami naukowymi, wspólna realizacja projektów, sukcesy 

w pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizacją 

−  specjalistyczne i nowoczesne wyposażenie działu badawczo-rozwojowego 

−  posiadanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego i w związku z tym możliwość świadczenia 

usług badawczo-rozwojowych. 

−  realizację prac nad stworzeniem innowacyjnego urządzenia do ewidencji danych pomiarów, 

budowa kompleksowego systemu mającego na celu wspieranie zakładów produkcyjnych                              

w optymalizacji kosztów produkcji z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia 

maszynowego. Rozwiązania optymalizacyjne, szczególnie w sektorze przemysłowym są nowym 

kierunkiem rozwoju firmy. 

4.13.9. Aktualna i przewidywana sytuacja majątkowa i finansowa Emitenta 

Suma bilansowa aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019r. wynosi 18.680.235 zł, w tym: aktywa 

trwałe stanowią 50,85%, aktywa obrotowe 49,15% sumy bilansowej. Natomiast na koniec trzeciego 

kwartału 2020 roku suma bilansowa wzrosła do wartości 51.027.499 zł, co spowodowane było 

znaczącym wzrostem pozycji inwestycji długoterminowych. 
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I-III kw. I-III kw. 

2019 2018 
2020 2019 

A. Aktywa trwałe 35 845 560 9 811 473 9 498 905 11 220 422 

I. Wartości niematerialne i prawne               15 415             42 922                      0             171 687  

II. Rzeczowe aktywa trwałe         2 215 460       3 183 244       2 814 926       4 724 962  

III. Należności długoterminowe 0 0 0 0 

IV. Inwestycje długoterminowe       33 614 685       6 585 307       6 683 979       6 323 773  

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 

B. Aktywa obrotowe 15 181 939 7 574 834 9 181 330 9 141 071 

I. Zapasy 0 0 0 0 

II. Należności krótkoterminowe 4 827 582 892 009 2 326 711 756 562 

III. Inwestycje krótkoterminowe 10 335 365 6 623 798 6 803 927 8 362 159 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe               18 992             59 027             50 692             22 350  

C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0 0 0 

D. Udziały (akcje) własne 0 0 0 0 

Aktywa razem 51 027 499 17 386 307 18 680 235 20 361 493 

 

Przychody Spółki ze sprzedaży za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wyniosły 5.087.643 

zł, które były o ponad 66% niższe w analogicznym okresie roku poprzedniego, w tym 2.892.061 zł 

dotyczyło działalności badawczo-rozwojowej. Całość przychodów pochodziła ze sprzedaży 

produktów, usług oraz działalności badawczo – rozwojowej. 

Tym samym spółka spełnia warunek konieczny do utrzymania statusu Centrum Badawczo-

Rozwojowego w roku 2020. 

 

 

Wyszczególnienie Kraj Zagranica Kraj Zagranica 

  
I-III kw. I-III kw. 

2019 2019 
2020 2020 

Przychody ze sprzedaży usług 431 671 0 2 195 582 0 

Przychody z działalności badawczo-rozwojowej                                     2 792 206 0 2 892 061 0 

Inne przychody operacyjne           912 071 0 3 912 680 0 

Suma 4 135 948 0 9 000 324 0 

 

Koszty działalności operacyjnej za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wyniosły 9.628.562 

zł. Znaczną część tych kosztów stanowiły usługi obce (około 31 %) oraz zużycie materiałów i energii 

(około 25 %) . 

Rok obrotowy 2019 Spółka zakończyła stratą w wysokości 626.532 zł. Spółka poniosła duże koszty 

związane z realizacją projektów, w szczególności w zakresie dodatkowego zatrudnienia oraz 

współpracy B2B, natomiast przychody z ich realizacji były osiągnięte w przyszłych okresach.  

Na koniec trzeciego kwartału 2020 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 

ponad 3.223 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego ponad 2.186 tys. zł, co 

stanowi 47% wzrost. 

Emitent zamknął III kwartał 2020 roku zyskiem netto na poziomie ponad 554 tys. zł, podczas gdy za 

III kwartał 2019 roku zamknął stratą netto na poziomie ponad 1.230 tys. zł.  

Koszty działalności operacyjnej w III kwartale 2020 roku wyniosły 4,6 mln zł a w analogicznym okresie 

roku poprzedniego 6,89 mln zł. Na pozycje kosztów działalności operacyjnej w dużej mierze składają 
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się koszty amortyzacji, koszty usług obcych oraz koszty wynagrodzeń wraz z ubezpieczeniami 

społecznymi w związku ze stałym zwiększaniem zatrudnienia.  

Osiągnięte w trzecim kwartale 2020 r. wyniki finansowe wynikają w głównej mierze z faktu, że Emitent 

ponosi duże koszty związane m.in. z realizacją projektu dla Ministerstwa Cyfryzacji natomiast 

przychody z realizacji będą osiągnięte w późniejszych okresach. Podobna sytuacja istnieje w kilku 

innych równoległych projektach, gdzie trwa etap realizacji i w związku z tym są ponoszone koszty,                

a przychód będzie osiągnięty w kolejnych kwartałach.  

Ponadto Emitent cały czas inwestuje w nowe projekty i działalność badawczo rozwojową, co 

przyniesie wymierne korzyści w późniejszych okresach. 

 

  
I-III kw. I-III kw. 

2019 2018 
2020 2019 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 223 877 2 186 479 5 087 643 15 058 175 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 47,45%   -66,21%   

Koszty działalności operacyjnej 4 640 784 6 891 916 9 628 562 18 033 912 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 0,00%   -46,61%   

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 416 907 -4 705 437 -4 540 919 -2 975 737 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] -69,89%   52,60%   

Pozostałe przychody operacyjne 912 070 3 562 299 3 912 680 2 166 325 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] -74,40%   80,61%   

Pozostałe koszty operacyjne 104 575 102 014 85 344 137 644 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 2,51%   -38,00%   

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) -609 412 -1 245 152 -713 583 -947 056 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] -51,06%   -24,65%   

Amortyzacja 675 107 1 800 292 2 240 977 2 476 446 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] -62,50%    

EBITDA 65 695 555 140 1 527 394 1 529 390 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] -88,17%   -0,13%   

Przychody finansowe 1 174 023 16 989 92 186 73 411 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 6810,49%   25,58%   

Koszty finansowe 9 675 2 416 5 135 3 553 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] 300,46%   44,53%   

Zysk brutto 554 936 -1 230 579 -626 532 -877 198 

   - zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] -145,10%   -28,58%   

Zysk netto 554 936 -1 230 579 -626 532 -877 198 

    -zmiana w stosunku do okresu porównywalnego [ % ] -145,10%   -28,58%   

 

Spółka w dalszym ciągu rozwija własne produkty teleinformatyczne, oraz rozwija swoją ofertę                           

i zaplecze technologiczne. W omawianym okresie Emitent aktywnie poszukiwał możliwości 

poszerzenia rynków zbytu dla swoich produktów oferując kompletne rozwiązania, których 

powstawanie nadzoruje od fazy projektu po fazę wdrożeniową. W ocenie Zarządu produkty/usługi, 

które Spółka wprowadziła i zamierza wprowadzić na rynek powinny przyczynić się do znacznego 

zwiększenia przychodów i rentowności Spółki. Na dzień dzisiejszy Zarząd kładzie duży nacisk na 

rozwój produktów z działalności B+R. Z uwagi na fakt, że poczyniono duże nakłady inwestycyjne 

Spółka skupiać się będzie na jak najlepszym wykorzystaniu swojego potencjału i parku sprzętowego. 

Uruchomiona została w ramach działalności B+R usługa: RentLab jako interdyscyplinarne 
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laboratorium badawczo-usługowe, skupiające się na niestandardowych projektach – projektowaniu              

i konstrukcji prototypów oraz małoseryjnej produkcji oraz EKOLAB - w ramach laboratorium 

badawczo-rozwojowego oferująca kompleksowe badanie jak również opracowanie nowatorskiej 

metody badań składu produktów. 

4.13.10. Przewagi konkurencyjne Emitenta 

Do najważniejszych przewag konkurencyjnych Emitenta należy zaliczyć: 

- unikatowe know-how w obszarze łączenia rozwiązań IT z naukami ścisłymi, zgromadzone we 

własnym dziale badawczo-rozwojowym, 

- szerokie kompetencje merytoryczne członków zespołu, 

- duże doświadczenie pracy po stronie klienta, które pozwala lepiej rozumieć potrzeby 

zamawiającego, 

- doświadczenie współpracy z jednostkami uczelnianymi, pozwalające na efektywne prowadzenie 

projektów badawczo-rozwojowych w konsorcjum, 

- wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego, w tym o charakterze 

dotacyjnym, które pozwala stosować zdobytą wiedzę na własne potrzeby, 

- szerokie doświadczenie w zamówieniach publicznych, pozwalające wdrażać optymalne 

rozwiązania, dostosowane do oczekiwań klientów w branży, 

- możliwość wyjścia na rynki zagraniczne, pozwalająca uniezależnić się od rynku krajowego, 

- intensywna rozbudowa portfolio projektowego, w tym za sprawą pozyskanego dofinansowania                

o charakterze dotacyjnym, pozwalające na dywersyfikację działalności w celu minimalizacji ryzyk 

komercjalizacji poszczególnych projektów. 

4.13.11. Projekty na etapie wdrażania 

Emitent jest obecnie na etapie wdrażania nowych projektów, które w przyszłości mają generować 

istotną część przychodów. Najważniejsze realizowane obecnie wdrożenia to: 

- AirDron – bezzałogowy statek latający badający zanieczyszczenia pochodzące z niskich emisji, 

- Innolot – wielofunkcyjna rodzina statków bezzałogowych z czujnikami, 

-  Ecoscan – innowacyjna platforma konsumencka utworzona w oparciu o niezależne metody badania 

rzeczywistego składu żywności i półproduktów 

AirDron –urządzenie do badania zanieczyszczeń powietrza 

Celem projektu jest stworzenie bezzałogowego statku latającego do badania poziomu 

zanieczyszczenia powietrza. Oprócz badania aktualnego poziomu stężenia szkodliwych dla zdrowia 

substancji w powietrzu, dron również zbiera informacje o gospodarstwach używających materiałów 

zabronionych w celach grzewczych. Maszyny są przydatne instytucjom publicznym (jednostkom 

samorządu terytorialnego) czy służbom mundurowym (policja, straż miejska). 

Kontrola poziomu zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w miastach, jest współcześnie ze względów 

zdrowotnych koniecznością. Spaliny przedostają się do środowiska z różnych źródeł – czasem trudno 

dostępnych dla konwencjonalnych metod badawczych. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że 

największym źródłem zanieczyszczeń nie są samochody czy fabryki, ale gospodarstwa domowe. 

Obecnie nie istnieje właściwie żadna kontrola nad tym, czym mieszkańcy palą w domowych piecach 

centralnego ogrzewania. To m.in. dlatego Kraków jest jednym z trzech najbardziej zanieczyszczonych 

miast w Europie. Na początku 2014 roku narodziła się w Spółce idea stworzenia dronów do badania 

poziomu zanieczyszczenia powietrza. Oprócz badania aktualnego poziomu stężenia szkodliwych dla 
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zdrowia substancji w powietrzu, dron będzie również zbierał informacje o gospodarstwach 

używających materiałów zabronionych w celach grzewczych. 
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Odbiorcą tego rozwiązania jest już kilkudziesięciu odbiorców w całej Polsce. Projekt ciągle jest 

rozwijany i rozbudowywany o nowe moduły. 

Innolot – wielofunkcyjny bezzałogowy statek 

Emitent rozwija rodzinę urządzeń o szerokim spektrum zastosowań w ratownictwie pożarowym                         

i chemicznym w ramach projektu pt. „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków 

latających o specjalnym przeznaczeniu”, finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój 2014-2020 (I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, 

Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT)). Projekt realizowany jest we współpracy z 

Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 Spółka Akcyjna. Całkowita wartość projektu wynosi 21 599 

698,63 PLN, natomiast łączna kwota dofinansowania wynosi 14 396 164,06 PLN. Celem projektu jest 

opracowanie bezzałogowych platform latających wyposażonych m.in. w lekką głowicę 

elektrooptyczną z sensorami światła widzialnego i podczerwieni, dedykowane zasobniki do badania 

zanieczyszczeń powietrza, specjalistyczne sensory i czujniki do oceny skażenia środowiska 

substancjami chemicznymi, system pobierania próbek do analiz chemicznych, kamerę NDVI do oceny 

stopnia rozkładu biologicznego flory. 

 

4.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym 

inwestycji kapitałowych 

W 2019 roku tj. za okres objęty przedstawionym sprawozdaniem finansowym w Memorandum, 

Emitent nie dokonał inwestycji. 

W 2020 roku Emitent dokonał następujących inwestycji: 

Nabycie udziałów w nieruchomości o łącznej powierzchni 703 m2 za kwotę 1.383.504,00 zł (jeden 

milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset cztery złote) brutto. Nieruchomość, w której udział 
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nabyła Spółka położona jest w Bydgoszczy i została nabyta w celu realizacji budowy na niej Centrum 

Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi – projektu, 

na który Spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych 

dla innych przedsiębiorców, dla klientów indywidualnych, dla call center oraz dla operatorów                          

w zakresie telefonii internetowej oraz telefonii stacjonarnej. Cena nabycia zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa wyniosła 500.000,00 zł. 

W 2019 roku Emitent nie dokonał inwestycji kapitałowych. 

W 2020 roku Emitent dokonał następujących inwestycji kapitałowych: 

Objęcie 15.000.000 akcji serii E wyemitowanych przez InventionMed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy                 

o wartości nominalnej 0,40 zł, po cenie emisyjnej 1,23 zł, tj. za łączną kwotę 18.450.000,00 zł, w której 

Emitent posiada 50,15% udziałów w kapitale zakładowym i 50,4% udziałów w głosach. Spółka 

notowana jest na rynku NewConnect, innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w 

segmencie medycznym. InventionMed opracował innowacyjną na skalę światową technologię 

podwójnej immersji, która łączy w sobie cyberprzestrzeń oraz percepcję czucia. Technologia ta 

pozwala na realne odczucia – takie jak dotyk, czy opór – przy stosowaniu technologii VR. 

Objecie akcji Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000310902, kapitał zakładowy: 

6.360.413,20 zł), w której Emitent posiada 5,01% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,01% udziału 

w głosach. Podstawowym przedmiotem działalności Letus Capital S.A. jest rynek nieruchomości 

ukierunkowany na długoterminowy najem komercyjny i krótkoterminowy najem – hotele, pensjonaty. 

 

4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - 

jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 

działalności Emitenta 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie były wszczęte żadne postępowania 

upadłościowe, układowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne, których wynik mógłby 

mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

4.16. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami 

administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w 

tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 

miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które 

to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą 

mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowną 

informację o braku takich postępowań 

Według najlepszej wiedzy Emitenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy wobec Spółki nie były wszczęte ani 

nie toczyły się żadne inne postępowania przed organami administracji publicznej, postępowania 

sądowe ani arbitrażowe, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

Emitent nie ma także wiedzy o tego rodzaju postępowaniach, które mogłyby w przyszłości wystąpić. 
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4.17.  Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację 

ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość 

realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich 

inkorporowanych 

Zgodnie z bilansami Emitenta: 

- na dzień 31 grudnia 2018 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta, 

- na dzień 31 grudnia 2019 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta, 

- na dzień 30 września 2020 roku, który nie był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta 

na wartość zobowiązań Spółki składają się następujące podstawowe pozycje: 

[ tys. zł ] 31.12.2018 31.12.2019 30.09.2020 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3.615,9 2.561,2 7.254,1 

Rezerwy na zobowiązania 0,0 0,0 0,0 

Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 0,0 

Zobowiązania krótkoterminowe 1.597,3 1.678,6 5.851,6 

Rozliczenia międzyokresowe 2.018,7 882,6 1.402,5 

 

Emitent będzie dokładał należytych starań aby utrzymać zobowiązania na poziomie adekwatnym do 

rozmiaru prowadzonej działalności operacyjnej i nie zagrażającym terminowemu wywiązywaniu się 

z nich. 

 

 

4.18.  Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki 

z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym 

zamieszczonym w Memorandum 

W roku obrotowym 2019 nie nastąpiły żadne nietypowe zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na 

wyniki z działalności gospodarczej Emitenta. 

 

4.19.  Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej 

i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które 

powstały po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w 

Rozdziale 5 

W ocenie Zarządu Emitenta od daty zakończenia ostatniego okresu obrachunkowego, za który 

opublikowano roczne dane finansowe zbadane przez biegłego rewidenta (tj. 31 grudnia 2019 roku), 

nie zaszły inne istotne zmiany w sytuacji finansowej ani pozycji handlowej Emitenta, poza 

przedstawionymi poniżej: 

▪ Zawarcie umowy o wzajemnym zachowaniu poufności z niderlandzką (holenderską) spółką 
specjalizującą się w dostarczaniu branżowych rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla 
wyspecjalizowanych odbiorców. Spółka jest największym dostawcą tego typu rozwiązań w krajach 
Beneluksu oraz jednym z większych w Europie. 

▪ Udzielenie pożyczki przez Prezesa Zarządu Spółki Michała Kierula.  

▪ Objęcie 15.000.000 akcji serii E wyemitowanych przez Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 
o wartości nominalnej 0,40 zł, po cenie emisyjnej 1,23 zł, tj. za łączną kwotę 18.450.000,00 zł. 
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▪ Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, które 
zostały wyemitowane w ramach kapitału warunkowego, na podstawie zamiany warrantów 
subskrypcyjnych serii D. Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za jedną 
akcję. W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 1.119.500 sztuk akcji zwykłych na 
okaziciela serii D. 

▪ Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, które 
zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Akcje serii E zostały objęte po cenie 
emisyjnej równej 1,42 zł za jedną akcję. W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 
19.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

▪ Nabycie nieruchomości pod Centrum Badawczo-Rozwojowe. 

▪ Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zakresie świadczenia usług 
telekomunikacyjnych dla innych przedsiębiorców, dla klientów indywidualnych, dla call center 
oraz dla operatorów w zakresie telefonii internetowej oraz telefonii stacjonarnej. Cena nabycia 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyniosła 500.000,00 zł. 

 

4.20. Prognoza wyników finansowych Emitenta 

Emitent nie przedstawia w Memorandum prognozy wyników finansowych.  

Emitent nie publikował żadnych prognozy wyników finansowych, które swym zakresem 

obejmowałyby rok 2020 i lata następne. 

 

4.21. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

4.21.1.  Osoby zarządzające 

Zgodnie z § 6 Statutu Emitenta Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, a 

członkowie Zarządu powoływani są na okres pięcioletnich kadencji. Członków Zarządu powołuje i odwołuje 

Rada Nadzorcza, a Prezes Zarządu jest przez Radę Nadzorczą wskazywany.  

Na dzień udostępnienia Memorandum Zarząd Spółki jest jednoosobowy - stanowi go Pan Michał Kierul, 

Prezes Zarządu. 

Kadencja obecnego Prezesa Zarządu upływa z dniem 25 czerwca 2021 roku, zaś jego mandat wygasa 

z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy 2020.  

1. Pan Michał Kierul - Prezes Zarządu 

Imię i nazwisko:  Michał Kierul 

zajmowane stanowisko:  Prezes Zarządu, 

termin upływu kadencji: 25 czerwca 2021 roku. 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Wykształcenie: Od 1999 do 2003 – Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział telekomunikacji, 

kierunek Informatyczne Systemy Sterownia i Zarządzania. Ukończył szereg szkoleń z zakresu zarządzania oraz ICT 

(ang.: Information and Communication Technologies), m.in.: 

- Wymagania PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie systemów informatycznych, 

- AQAP 110 – wymagania NATO dotyczące jakości, przygotowanie i zarządzanie projektami, pozyskiwanie funduszy, 

kierunki doskonalenia systemów zarządzania, 

- Zarządzanie Projektami Informatycznymi, 

- Certyfikat PRINCE2.  
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Przebieg kariery zawodowej: 

2018-nadal – Milisystem sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

2016-nadal - Blue Inmed Alfa sp. z o.o. - wspólnik 

2012-nadal - SoftBlue S.A.- Prezes Zarządu, akcjonariusz 

2003-2012 - SoftBlue Michał Kierul - dyrektor zarządzający, właściciel 

Wskazanie, czy osoba zarządzająca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości lub likwidacji: 

Pan Michał Kierul w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej żadnego 

podmiotu, w odniesieniu do którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

W odniesieniu do Pana Michała Kierula nie zamieszczono żadnych wpisów w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do żadnego równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby zarządzającej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika 

w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz 

art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Michał Kierul nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Michał Kierul nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 

XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne 

równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 

administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby zarządzającej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub 

może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Michał Kierula nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowaniach 

cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

Informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osobę 

zarządzającą Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby zarządzającej Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Michała Kierul nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem 

innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami. 

 

4.21.2.  Osoby nadzorujące 

Zgodnie z § 7 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Członkowie 

Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnie kadencje. Walne Zgromadzenie 

wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym jeśli 

uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa który z powołanych członków ma pełnić funkcję 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza. 

Skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący: 

1. Władysław Kierul - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Mateusz Kozłowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
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3. Dr Kinga Kierul - Członek Rady Nadzorczej 

4. Piotr Jankowski - Członek Rady Nadzorczej 

5. Dr Tadeusz Leszczyński - Członek Rady Nadzorczej 

1. Władysław Kierul - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Władysław Kierul 

zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

termin upływu kadencji:  27 czerwca 2021 roku. 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Pan Władysław Kierul jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. 

Przebieg kariery zawodowej: 

2012-nadal SoftBlue S.A. - Członek Rady Nadzorczej 

2000-nadal  Wykładowca na uczelniach prywatnych, 

1978-2012 Wykładowca na Uniwersytecie Techniczno-Rolniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. 

1983-1987 praca na Politechnice Gabes w Tunezji 

1976-1977 Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Bydgoszczy - starszy projektant. 

1971-1975  pracownia Projektów Organizacji Inwestycji przy Pomorskim Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłowego 

w Bydgoszczy - starszy projektant, kierownik zespołu. 

1969-1970 Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Bydgoszczy - starszy projektant. 

1967-1969 Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego w Bydgoszczy - programowanie komputerów. 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w 

podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości lub likwidacji: 

Pan Władysław Kierul w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej żadnego 

podmiotu, w odniesieniu do którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

W odniesieniu do Pana Władysława Kierula nie zamieszczono żadnych wpisów w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do żadnego równoważnego mu rejestru prowadzonego 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 

591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Władysław Kierul nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Władysław Kierul nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także 

miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 

administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może 

mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Władysława Kierula nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowaniach 

cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 
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Informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osobę 

nadzorującą Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby nadzorującej Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Władysława Kierula nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić w związku z 

pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami. 

2. Mateusz Kozłowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Mateusz Kozłowski 

zajmowane stanowisko:  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

termin upływu kadencji:  25 czerwca 2024 roku. 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy na kierunku 

Elektronika i telekomunikacja, specjalność: systemy multimedialne i teletransmisja. Od wielu lat związany z branżą 

elektroniczną oraz IT. W latach 2016-2019 był Dyrektorem technicznym w Softblue S.A. Zajmował się projektowaniem 

i nadzorem technicznym w projektach B+R. W latach 2017 – 2019 pracował w spółce Milisystem sp. z o.o., w której 

zajmował się projektowaniem, uruchamianiem i testowaniem urządzeń elektronicznych. Specjalista metodyki Desing 

Thinking. Posiada m.in. certyfikat Koordynatora ESD – Elektryczność statyczna – ochrona urządzeń elektronicznych, 

szkolenie certyfikacyjne dla technologii xPON na przykładzie rozwiązań GPON od DASAN Networks oraz szkolenie 

certyfikacyjne systemu zabezpieczeń SSWiN AlphaVision. Specjalista z zakresu elektroniki i elektrotechniki. 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w 

podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości lub likwidacji: 

Pan Mateusz Kozłowski w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej żadnego 

podmiotu, w odniesieniu do którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

W odniesieniu do Pana Mateusza Kozłowskiego nie zamieszczono żadnych wpisów w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do żadnego równoważnego mu rejestru prowadzonego 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 

591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Mateusz Kozłowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Mateusz Kozłowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także 

miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 

administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może 

mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Mateusza Kozłowskiego nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla 

działalności Emitenta. 

Informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osobę 

nadzorującą Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby nadzorującej Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Mateusza Kozłowskiego nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić w związku z 

pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami. 
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3. Dr Kinga Kierul - Członek Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Kinga Kierul, 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej, 

termin upływu kadencji:  27 czerwca 2021 roku.  

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Wykształcenie: 

2006-2010 Studia doktoranckie na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Instytut Genetyki Bakterii. 

2001-2006 Studia magisterskie; kierunek biotechnologia, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Wydział 

Rolny. 

Doświadczenie zawodowe: 

2012-nadal SoftBlue S.A. - Członek Rady Nadzorczej 

2012-nadal Centrum Wsparcia Innowacji - pozyskiwanie funduszy na biznesowo-badawcze projekty 

biotechnologiczne 

2011-nadal International School of Bydgoszcz - nauczyciel chemii w szkole z wykładowym językiem angielskim 

2006-2012 Asystent profesora na uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Instytut Genetyki Bakterii, 

2007-2012 Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w 

podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości lub likwidacji: 

Pani Kinga Kierul w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej żadnego 

podmiotu, w odniesieniu do którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

W odniesieniu do Pani Kingi Kierul nie zamieszczono żadnych wpisów w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do żadnego równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 

591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pani Kinga Kierul nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pani Kinga Kierul nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 

XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne 

równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 

administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może 

mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pani Kingi Kierul nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowaniach cywilne, 

karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

Informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osobę 

nadzorującą Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby nadzorującej Emitenta: 

W odniesieniu do Pani Kingi Kierul nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem 

innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami. 
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4. Piotr Jankowski - Członek Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Piotr Jankowski, 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej, 

termin upływu kadencji:  27 czerwca 2021 roku. 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Wykształcenie: 

1995-1998 Studia podyplomowe: Polska Izba Rzeczników Patentowych - Prawo Własności Przemysłowej, tytuł 

zawodowy: Rzecznik Patentowy. 

1988-1994 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Administracja Samorządowa. 

1986-1989 Akademia Techniczno-Rolnicza, specjalizacja : Budowa Maszyn i Urządzeń Przemysłowych. 

Przebieg kariery zawodowej: 

2012-nadal SoftBlue S.A. - Członek Rady Nadzorczej 

2010-nadal Rzecznik Patentowy firmy SOLBET Sp. z o.o. Solec Kujawski 

2003-nadal Rzecznik Patentowy Ośrodka Informacji Patentowej w Regionalnym Centrum Innowacyjności 

2003-nadal Rzecznik patentowy i wykładowca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 

1998-nadal Rzecznik Patentowy prowadzący Kancelarie Patentową 

1998 Urząd Patentowy R.P. Warszawie - praktyka zawodowa, 

1994-1997 Kancelaria patentowa - Aplikant rzecznikowski. 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w 

podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości lub likwidacji: 

Pan Piotr Jankowski w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej żadnego 

podmiotu, w odniesieniu do którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

W odniesieniu do Pana Piotra Jankowskiego nie zamieszczono żadnych wpisów w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do żadnego równoważnego mu rejestru prowadzonego 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 

591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Piotr Jankowski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 

własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce handlowej, 

przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Piotr Jankowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 

XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także miejsca żadne 

równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 

administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może 

mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Piotr Jankowskiego nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne postępowaniach 

cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

Informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osobę 

nadzorującą Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby nadzorującej Emitenta: 
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W odniesieniu do Pana Piotra Jankowskiego nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić w związku z 

pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami. 

5. Dr Tadeusz Leszczyński - Członek Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Tadeusz Leszczyński, 

zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej, 

termin upływu kadencji:  27 czerwca 2021 roku. 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach:: 

Wykształcenie: 

1981 uzyskanie tytułu doktora. 

1972-1974 Akademia Techniczno –Rolnicza, studia na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki. 

1963-1967 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia na Wydziale Matematyki Fizyki i Chemii. 

Przebieg kariery zawodowej: 

2012-nadal SoftBlue S.A. - Członek Rady Nadzorczej 

2014-nadal Docent w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 

2009-nadal Docent w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie 

2009-2012 pełnienie funkcji dyrektora Instytutu Telekomunikacji. 

2001-2008 Adiunkt w Szkole Wyższej Pawła Włodkowica w Płocku 

1998-2000 Adiunkt w Wyższej Szkole Techniczna w Legnicy 

1995-2003 stanowisko Dyrektora w CECOMM S.A. Bydgoszcz. 

1997-1998 stanowisko Dyrektora w POSTDATA SA. Bydgoszcz 

1996-2008 pełnienie funkcji z-cy dyrektora Instytutu Telekomunikacji 

1993-1994 stanowisko Dyrektora w Autocentrum Sp. z o. o. Bydgoszcz 

1990-1993 stanowisko Dyrektora w Poltech Sp. z o. o. Bydgoszcz 

1981-2014 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Techniki Cyfrowej, 

1974-2014 praca w Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w 

Bydgoszczy na stanowisku starszego asystenta, a następnie adiunkta 

1967-1974 praca w Zakładach Teleelektronicznych Telkom-Telfa w Bydgoszczy. 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w 

podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości lub likwidacji: 

Pan Tadeusz Leszczyński w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby nadzorującej ani zarządzającej żadnego 

podmiotu, w odniesieniu do którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

W odniesieniu do Pana Tadeusza Leszczyńskiego nie zamieszczono żadnych wpisów w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do żadnego równoważnego mu rejestru prowadzonego 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 

591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Tadeusz Leszczyński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  
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Pan Tadeusz Leszczyński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały także 

miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 

administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może 

mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Tadeusza Leszczyńskiego nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla 

działalności Emitenta. 

Informacje o potencjalnych konfliktach interesów, jakie mogą zachodzić w związku z pełnieniem przez osobę 

nadzorującą Emitenta innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami osoby nadzorującej Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Tadeusza Leszczyńskiego nie występują konflikty interesów jakie mogą zachodzić w związku z 

pełnieniem innych obowiązków lub w związku z prywatnymi interesami. 

 

4.22. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

z uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy 

o Ofercie 

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego struktura akcjonariatu Spółki jest następująca:  

Akcjonariusz 
liczba akcji 

i głosów na WZ 

udział w kapitale 
zakładowym 

i głosach na WZ 

Inventionmed S.A. 19 000 000 40,60% 

Michał Kierul 3 836 764 8,20% 

Pozostali 23 964 486 51,20% 

Razem 46 801 250 100,00% 
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5.  SPRAWOZDANIA FINANSOWE  

5.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 01 stycznia 2019 roku do dnia 

31 grudnia 2019 roku 
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5.2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za okres od o1 stycznia 2019 

roku do 31 grudnia 2019 roku 
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5.3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2019  
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5.4. Raport okresowy Emitenta za III kwartał 2020 roku 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta 
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Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych 

uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie 

zarejestrowanych przez sąd 

1.  Aktualny jednolity tekst Statutu Emitenta  
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2. Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie 
zarejestrowanych przez sąd 

Jedyną uchwałą podjętą przez Walne Zgromadzenie Emitenta w sprawie zmian Statutu Spółki, która 

nie została zarejestrowana przez sąd jest uchwała nr 4 NWZ Spółki z dnia 23 grudnia 2020 roku, której 

treść jest przytoczona w pkt 3.4.2. Memorandum Informacyjnego.  
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Załącznik 3 Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Akcje, Akcje Serii F, 
Akcje Oferowane 

Do 46.801.250 akcji zwykłych na okaziciela Serii F Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda 
wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 23 grudnia 2020 roku. Akcje Serii 
F są przedmiotem Oferty Publicznej na podstawie Memorandum. 

Alternatywny 
System Obrotu,  
lub ASO,  
lub NewConnect 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect  

Suplement do 
Memorandum 

lub  

Suplement 

Informacja o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Memorandum Informacyjnego 
lub o znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę Akcji Serii F, zaistniałych w okresie od 
udostępnienia Memorandum do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął 
wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Memorandum, udostępniana 
do publicznej wiadomości - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od 
wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji w sposób, w jaki zostało opublikowane 
Memorandum Informacyjne. 

Cena Emisyjna 
Cena po jakiej nastąpi objęcie Akcji Serii F w Ofercie Publicznej. Cena Emisyjna wynosi 0,22 
(dwadzieścia dwa grosze) zł. 

Emitent, 

lub  Spółka, 

lub  SoftBlue 

SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz, 
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000436389, 
z kapitałem zakładowym w kwocie 4.680.125,00 zł (w pełni opłaconym), o numerze NIP 967-
13-55-663 

Euro, euro Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej  

Formularz zapisu Formularz zapisu na Akcje Serii F 

Giełda, GPW  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Inwestor, 
Subskrybent 

Osoba składająca Zapis na Akcje Serii F 

k.s.h. 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1526 z późn. zm.) 

KDPW, Depozyt, 
Krajowy Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Komunikat 
Aktualizujący 

Informacja powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum 
lub Suplementów w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji papierów wartościowych. 
Komunikat Aktualizujący udostępnia się do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało 
udostępnione Memorandum. 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Memorandum 
Informacyjne 
lub 
Memorandum 

Niniejsze Memorandum Informacyjne sporządzone na potrzeby Oferty Publicznej, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1053) 

MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Oferta Publiczna, 
Oferta 

Oferta publiczna w rozumieniu art. 2 lit d) Rozporządzenia Prospektowego przeprowadzana na 
podstawie Memorandum Informacyjnego. 

Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 
lub Organizator ASO 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

pcc Podatek od czynności cywilnoprawnych 
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Prawo Poboru 
Akcji Serii F 
lub 
Prawo Poboru 

Prawo Poboru jest papierem wartościowym (w rozumieniu art. 3 p.1 lit. a Ustawy o Obrocie), 
uprawniającym posiadacza aż do upływu terminu wykonania Prawa Poboru do złożenia zapisu 
na Akcje Serii F. Jedno Prawa Poboru uprawniają do objęcia jednej Akcji Serii F. Po upływie 
terminu wykonania prawa poboru Prawo Poboru wygasa. 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

PLN, zł  złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Prawo dewizowe 
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 826 z późn. 
zm.) 

Rada Nadzorcza,  
RN 

Rada Nadzorcza SoftBlue S.A. 

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 z dnia  
1 marca 2007 r. (z późn. zm.) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

PCDM, firma 
inwestycyjna 
pośrednicząca w 
Ofercie Publicznej, 
Podmiot 
Pośredniczący 

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Waryńskiego 3A, 
00-645 Warszawa, o kapitale zakładowym 6.306.691,00 zł, w pełni opłaconym, wpisany do 
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065126. 

Rozporządzenie MAR 
lub  
MAR 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE 

Rozporządzenie 
Prospektowe 

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie 
prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do 
obrotu papierów wartościowych. 

Rozporządzenie 
RODO 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych 

Statut, Statut Spółki Statut Emitenta 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Ustawa o Obrocie, 
Ustawa o obrocie 
instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 89, 
ze zm.) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji  

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 
1076, ze zm.) 

Ustawa o Ofercie, 
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 ((tj. Dz. U. z 2020 
r., poz. 2080, ze zm.). 

Ustawa o 
Rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351, ze zm.) 

Ustawa pdof 
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U z 2020 r., 
poz. 1426, ze zm.) 

Ustawa pdop 
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U z 2020 r., 
poz. 1406, ze zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ Walne Zgromadzenie 

Zapis Zapis złożony przez Inwestora na Akcje Serii F 

Zarząd, Zarząd 
Emitenta 

Zarząd Spółki 

ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
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Załącznik 4 Formularz Zapisu na Akcje Serii F 

Formularz zapisu na Akcje Serii F SoftBlue S.A. w Ofercie Publicznej 

 

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Serii F SoftBlue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”), wyemitowane na podstawie 

Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 grudnia 2020 roku, oferowane w drodze Oferty Publicznej 

na warunkach określonych w Memorandum Informacyjnym opublikowanym 26 stycznia 2021 roku na stronie internetowej Emitenta 

www.softblue.pl oraz PCDM www.pcdm.pl („Memorandum”) oraz w niniejszym Formularzu zapisu. Akcje Serii F są akcjami zwykłymi 

na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcji Serii F w liczbie nie większej niż wskazana w niniejszym 

Zapisie, którą określi Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum. 

1. Imię i Nazwisko Subskrybenta (nazwa/firma osoby prawnej, w przypadku funduszy inwestycyjnych, informacja, na 

rzecz którego z zarządzanych funduszy inwestycyjnych zapis jest składany). 

…………………………………………………………………………….…………………………….…………………………… 

2. Miejsce zamieszkania/siedziba 

Kod pocztowy …………………………. Miejscowość ……………………………………..……………….…..……... 

Ulica ………………..………………………. Numer domu ………….…….………. Nr mieszkania …………...…. 

3. Adres do korespondencji,  

…………………………………………………………………………………………….……………….. 

4. Telefon kontaktowy………..…………………………………………………………………. 

5. Adres e-mail ………..…………………………………………………………………….…………. 

6. PESEL, REGON, nr KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny) 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Osoby zagraniczne: numer paszportu albo numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej: 

…………………………………………………………………………………………….…………….. 

8. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej 

a) Imię …………………………….. Nazwisko ……………………………………………….……. 

Numer PESEL/numer paszportu……………………………………...……………………….. 

b) Imię …………………………….. Nazwisko ………………………………………..………......... 

Numer PESEL/numer paszportu……………………………………………………...………… 

9. Status dewizowy:  rezydent   nierezydent 

10. Cena emisyjna Akcji Serii F wynosi 0,22  zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze ) za jedną Akcję Serii F. 

11. Typ zapisu (zaznaczyć właściwe) 

 Zapis na podstawie posiadanych ……………….… (słownie: ………………..………..……………..…..) 

Praw Poboru (z uwzględnieniem, że na każde jedno jednostkowe Prawo Poboru przypada 1 Akcja Serii F) 

 Zapis dodatkowy 

 Zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii F 

12. Liczba subskrybowanych Akcji Serii F: …………….… (słownie: …………………………………………..) 

13. Kwota wpłaty na Akcje Serii F: …………………..…….. zł (słownie: …………………………………………..) 

14. Forma wpłaty na Akcje Serii F: 

 gotówka 

 przelew 

 kompensata wierzytelności 

15. Numer rachunku, z którego wykonywane jest prawo poboru: 

…………………………………………………………….………………………………………….……. 

16. Numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków: 

………………………………………………………………………………………………….…………. 

http://www.symbio.pl/
http://www.pcdm.pl/
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17. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii F (np. pieczęć adresowa 

Domu Maklerskiego): 

………………………………………………………..………………………………….…………….… 

18. Akcje Serii F , na które złożono zapisy w wykonaniu Prawa Poboru lub zapisy dodatkowe zostaną zdeponowane 

na rachunku papierów wartościowych, na którym były zarejestrowane Prawa Poboru stanowiące podstawę 

zapisu. 

Uwaga:  

Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania Formularza zapisu ponosi Subskrybent. Konsekwencją 

niepełnego lub nieprawidłowego określenia danych dotyczących Subskrybenta może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. 

Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek. 

Oświadczenie Subskrybenta: 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Memorandum, że treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że akceptuję warunki 
Oferty Publicznej Akcji Serii F. Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu SoftBlue S.A. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przydzielenie lub nie przydzielenie mi Akcji Serii F zgodnie z warunkami zawartymi w 
Memorandum Informacyjnym oraz na zdeponowanie Akcji Serii F na rachunku, z którego jest wykonywane prawo poboru (w 
przypadku zapisu podstawowego i zapisu dodatkowego), na rachunku wskazanym w dyspozycji deponowania Akcji Serii F (w 
przypadku objęcia Akcji Serii F w drodze zaproszenia Zarządu). Nieprzydzielenie Akcji Serii F lub przydzielenie mniejszej ich liczby 
może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Memorandum. 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że Emitent 
jest Administratorem Państwa danych osobowych. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie 
niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej z przeprowadzaną Ofertą Akcji Serii F (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 
oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora 
danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem oferty Akcji Serii F (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: (1) prawo dostępu do swoich danych 
oraz otrzymania ich kopii; (2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; (3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania danych; (4) prawo do przenoszenia danych; (5) Prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. 
Wycofanie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
(6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Potwierdzam, że zostałem 
poinformowany, że moje dane osobowe mogą zostać przekazane i przetwarzane przez Podmiot Pośredniczący oraz inne podmioty i 
instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dokonania przydziału, wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu 
i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, w szczególności 
przez firmy inwestycyjne, na których rachunkach zostaną zapisane Akcje Serii F oraz upoważniam te podmioty i instytucje do 
otrzymania i przetwarzania tych informacji. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do 
realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych 
roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Danych. 

 

 

 

 

 

              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Data i podpis składającego Zapis  Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Memorandum Informacyjne SoftBlue S.A. 

 

 

 

187 

 

 

Załącznik 5 Dyspozycja Deponowania Akcji Serii F 

 

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI 

(dotyczy tylko zapisów składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta) 

 

Ja, niżej podpisany(a), proszę o zdeponowanie Akcji Serii F przydzielonych w wyniku złożenia 

powyższego zapisu na rachunku inwestycyjnym o numerze ……………………………………… prowadzonym 

przez:……………………………………………………………………...……………………………… 

 

 

………………………………….     

Miejsce i data złożenia dyspozycji     

 

 

 

 

………………………………….      …………………………………. 

Czytelny podpis składającego dyspozycję   Podpis i pieczęć przyjmującego  

 


