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Wstęp 
 

Informacje podstawowe o Emitencie i Autoryzowanym Doradcy  
Tabela 1 Dane o Emitencie 

Firma: Eko Export Spółka Akcyjna 

Siedziba: Bielsko – Biała 

Adres: ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko – Biała 

Telefon: +48 33 81 96 288 

Faks: +48 33 81 96 287 

Adres poczty elektronicznej: info@ekoexport.pl 

Adres strony internetowej: www.ekoexport.pl 

 

Tabela 2 Dane o Autoryzowanym Doradcy 

Firma: 
T&T Consulting Kancelaria Doradztwa Gospodarczego 

Andrzej Trznadel 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Wieniawskiego 13A, 51-611 Wrocław 

Telefon: +48 71 348 44 65 

Faks: +48 71 348 44 65 

Adres poczty elektronicznej: biuro@ttconsulting.pl 

Adres strony internetowej: www.ttconsulting.pl 

 

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartośd nominalna i oznaczenie emisji  
instrumentów finansowych  wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym 
Systemie Obrotu 
 

Na podstawie niniejszego dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect  wprowadza się: 
 

 1. 000.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii  G o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 do 1. 485. 000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii  H o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 do 1. 485. 000 Praw do Akcji Serii  H; 

 7. 425. 000 Praw Poboru Akcji Serii H. 
 

Walutą emitowanych papierów wartościowych jest złoty polski (PLN). Na dzieo sporządzenia Dokumentu 
informacyjnego łączna wartośd nominalna wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji serii; A, B, C, D, E, F, G 
tworzących kapitał zakładowy wynosi 742.500 PLN (siedemset czterdzieści dwa tysiące piędset złotych).  
 
Tabela 3 Kapitał zakładowy Emitenta na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 

 
Liczba akcji 

(szt.) 

Wartośd 

nominalna [PLN] 

Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Seria A 2 512 500 251 250 33,84% 5 025 000 50,57% 

Seria B 900 000 90 000  12,12% 900 000 9,06% 

Seria C 250 000 25 000 3,37% 250 000 2,52% 

Seria D 150 000 15 000 2,02% 150 000 1,51% 

Seria E 2 512 500 251 250 33,84% 2 512 500 25,28% 

Seria F 100 000 10 000 1,35% 100 000 1,01% 

Seria G 1 000 000 100 000 13,47% 1 000 000 10,06% 

Suma 7 425 000 742 500 100,00 % 9 937 500 100,00 % 
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1. Czynniki ryzyka 
Przed podjęciem  decyzji  inwestycyjnych, dotyczących instrumentów finansowych Emitenta objętych niniejszym 
dokumentem, potencjalni Inwestorzy powinni dokładnie przeanalizowad czynniki ryzyka przedstawione poniżej i 
inne informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. Każde z omówionych poniżej ryzyk może 
mied istotnie negatywny wpływ na działalnośd, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta. W sposób 
szczególny Inwestor winien rozważyd ryzyka dotyczące działalności Emitenta  i rynku, na którym on funkcjonuje 
oraz rynku, na którym notowane są Instrumenty finansowe Emitenta. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie 
stanowią zamkniętej listy i nie powinny byd w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia 
Emitenta elementami, które powinno się rozważyd przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy byd 
świadomym, że ze względu na złożonośd i zmiennośd warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte 
w niniejszym Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływad na działalnośd Emitenta. W przyszłości mogą 
powstad ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, na przykład o charakterze losowym i niezależne od 
Emitenta, które powinny zostad wzięte pod uwagę przez Inwestorów. Inwestor powinien mied świadomośd, że 
zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Emitenta  może mied negatywny wpływ na jej sytuację finansową 
lub pozycję rynkową . W efekcie powyższych zdarzeo Inwestorzy mogą nie osiągnąd założonej stopy zwrotu z 
inwestycji i stracid częśd lub całośd zainwestowanych środków finansowych. Przedstawiając czynniki ryzyka w 
poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieostwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 

 
1.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 
 

1.1.1 Ryzyko związane z celami strategicznymi 
Emitent jest producentem mikrosfery produktu, który posiada bardzo wiele zastosowao w różnych gałęziach 
przemysłu. Działalnośd  Emitenta jest narażona na wpływ wielu nieprzewidywalnych czynników takich jak: 
nieoczekiwane zmiany przepisów prawa, gwałtowne zmiany stosunku podaży i popytu na wyroby odbiorców 
mikrosfery, pogorszenie warunków atmosferycznych. Istnieje zatem ryzyko, że w wyniku zaistnienia 
nieprzewidzianych zdarzeo lub zmian gospodarczo-prawnych o niekorzystnym dla Emitenta charakterze, Spółka 
może nie osiągnąd głównego założonego celu strategicznego, czyli zwiększenia udziału w rynku producentów 
mikrosfery oraz osiągnięcia pozycji lidera w produkcji mikrosfery w Europie.  
Ponadto przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji 
opracowanej długoterminowej strategii rozwoju. Działania Emitenta, które okażą się nietrafne w wyniku 
nieodpowiedniej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego 
otoczenia mogą mied istotny negatywny wpływ na działalnośd, sytuację finansowo-majątkową oraz na Jego 
wyniki. W celu ograniczenia powyższego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki i zjawiska występujące na 
rynkach zbytu, które mogą mied potencjalnie niekorzystny wpływ na działalnośd i wyniki Emitenta, a w razie 
potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania prowadzące  do realizacji złożeo strategicznych . 

 

1.1.2 Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z 
pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej 
Na działalnośd Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności a także jakośd pracy Zarządu oraz 
kluczowych członków kierownictwa. Emitent nie może zapewnid, że ewentualna utrata wysoce 
wykwalifikowanych członków Zarządu lub kierownictwa nie będzie mied negatywnego wpływu na działalnośd, 
sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki. Wraz z odejściem kluczowych osób z kierownictwa, Emitent 
mógłby zostad pozbawiony personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie oraz kontakty i relacje osobiste z 
zakresu zarządzania i działalności operacyjnej.  
W związku z powyższym Emitent kładzie szczególny nacisk na zaimplementowanie systemów motywacyjnych dla 
jego kluczowych pracowników, które będą aktywizowały pracowników i uzależniały ich wynagrodzenie od 
efektów pracy oraz zaangażowania w działalnośd operacyjną Emitenta. 

 
1.1.3 Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne 
Jednym z celów strategicznych Emitenta jest zdobycie nowych, zagranicznych rynków zbytu dla swoich 
produktów . W związku z tym Emitent dąży do udoskonalania swojej oferty i dostosowywania jej do wymogów 
potencjalnych klientów  spoza rynku Unii Europejskiej. Należy jednak rozważyd ryzyko  tego przedsięwzięcia, 
które może byd spowodowane np. ograniczonym chwilowo popytem w krajach docelowych, błędnym 
rozpoznaniem zapotrzebowania potencjalnych klientów, niepełnym dostosowaniem produktów Emitenta do 
wymagao prawnych oraz materiałowych rynków zagranicznych, nieefektywną kampanią reklamową lub 
niespodziewanym pojawieniem się konkurencyjnej firmy. Wystąpienie zdarzeo opisanych w powyższym ryzyku 
może spowodowad ograniczenie spodziewanej dynamiki rozwoju Emitenta, niższe wyniki Emitenta lub utratę 
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części zainwestowanych środków. Emitent stara się ograniczyd to ryzyko poprzez szczegółowe i wnikliwe badanie 
rynku, osobiste i bezpośrednie rozpoznawanie potrzeb klientów oraz rzetelną ocenę szans rozwoju na rynkach 
zagranicznych. 

 
1.1.4 Ryzyko związane z uzależnieniem od pośredników 
Sprzedaż produktów Emitenta opiera się na dwóch kanałach: sprzedaży bezpośredniej przez Spółkę oraz 
sprzedaży do partnerów strategicznych (Minoxid GmbH, Cofermin Rohstoffe GmbH) będących pośrednikami w 
dotarciu do klienta docelowego. Sprzedaż z wykorzystaniem wymienianych pośredników wygenerowała w 2009 
r. ok. 55% przychodów ze sprzedaży. Dodatkowo w grudniu 2009r Emitent rozpoczął współprace z nowym 
Amerykaoskim partnerem handlowym sprzedającym  produkty Spółki na rynku USA.  Implikuje to istotne ryzyko, 
iż w przypadku utraty jednego ze strategicznych partnerów Emitent może utracid częśd obecnego lub 
pozyskiwanego rynku zbytu, co w konsekwencji może istotnie negatywnie wpłynąd na osiągane przez Emitenta 
wyniki finansowe. W celu zmniejszenia tego ryzyka Emitent  dąży do powiększania udziału odbiorców koocowych 
w gronie swoich klientów.  
 

1.1.5 Ryzyko cen surowców 
Emitent jest producentem mikrosfery białej i szarej, do produkcji której wykorzystuje się m.in. mikrosferę mokrą 
– surowiec pozyskiwany w elektrowniach w wyniku spalania węgla kamiennego. W procesie produkcji Emitent 
wykorzystuje mikrosferę mokrą pozyskiwaną z kilkunastu elektrowni zlokalizowanych w Polsce, Rosji, Rumunii, 
Mołdawii, Kazachstanie i na Ukrainie. Głównymi dostawcami surowca dla Emitenta są dwa podmioty 
zlokalizowane w Rosji i na Ukrainie.  
W związku z powyższym w przypadku znacznego podniesienia cen surowców przez te podmioty Emitent 
narażony jest na znaczny wzrost kosztów pozyskania surowca co może istotnie wpłynąd na rentownośd 
sprzedawanych przez Spółkę produktów. Emitent w celu zminimalizowania ryzyka prowadzi aktywne działania 
mające na celu poszerzenie ilości kanałów pozyskiwania surowca.  

 
1.1.6 Ryzyko związane z sezonowością pozyskiwania surowca 
Pozyskanie mikrosfery mokrej odbywa się poprzez odtransportowanie szlaki, powstałej w wyniku spalania węgla 
kamiennego w bardzo wysokich temperaturach, do stawów osadowych, skąd wyławiane są granulki będące 
surowcem do produkcji mikrosfery. Specyfika procesu pozyskiwania surowca powoduje, że w okresach 
zimowych, stawy osadowe zamarzają, a pozyskanie surowca jest niemożliwe. W związku z tym istnieje ryzyko, że 
w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. długotrwałe mrozy) Emitent będzie narażony na 
zastój produkcyjny w związku z brakiem surowca lub opóźnieniem jego dostaw. 
Spółka minimalizuje powyższe ryzyko poprzez zdywersyfikowanie źródeł dostaw surowca z krajów 
o łagodniejszym klimacie (np. Rumunia) oraz gromadzenie odpowiednich zapasów w okresach letnich 
i jesiennych, które  to zapasy umożliwiają utrzymanie zdolności produkcyjnych przez okres zimowy. Ponadto 
Emitent w procesie produkcyjnym wykorzystuje również mikrosferę suchą, której pozyskanie nie jest uzależnione 
od warunków klimatycznych.  Zwiększanie dostaw mikrosfery suchej zmniejsza ryzyko  związane z sezonowością 
pozyskiwania surowca, podnosi jednak koszty wytworzenia produktu koocowego. 

 
1.1.7 Ryzyko związane z nowymi źródłami surowca 
Jednym z celów strategicznych Emitenta  jest pozyskanie nowych źródeł surowca do produkcji mikrosfer w  
postaci elektrowni węglowych. Źródła, których pozyskaniem jest zainteresowany Emitent w większości są 
zlokalizowane w Rosji, Kazachstanie, Mołdawii i na Ukrainie. Znaczna odległości elektrowni od siedziby Emitenta 
mogą wymusid na Emitencie podjęcie wielu działao natury prawnej jak i operacyjnej (w tym logistycznej) 
zabezpieczających jakośd oraz cykl dostaw surowca.  
W związku z powyższym w przypadku wystąpienia problemów natury prawnej lub operacyjnej szczególnie w 
zakresie transportu Spółka narażona jest na krótkotrwałe braki lub opóźnienia w dostawach surowca co może 
mied negatywny wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe.  
  

1.1.8 Ryzyko związane z transgranicznym  przemieszczaniem surowców odpadowych  
Działalnośd Emitenta opiera się w głównej mierze na imporcie surowca do produkcji mikrosfery z Ukrainy, Rosji, 
Kazachstanu i Mołdawii. W celu importu surowca z tych krajów niezbędne jest uzyskanie zezwoleo na 
transgraniczne przemieszczanie odpadów. Zezwolenia te wydawane są na określoną ilośd tonażową 
sprowadzanego surowca, odrębnie dla każdego z eksporterów. Emitent ubiega się w imieniu swoich 
kontrahentów o uzyskanie powyższych zezwoleo w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.  
W związku z powyższym w przypadku nieuzyskania lub wydłużenia procedury udzielania przedmiotowego 
zezwolenia Emitent może zostad narażony na brak dostaw surowca, co z kolei może przełożyd się na krótkotrwałe 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  8 | S t r o n a  
 

przestoje w produkcji. Powyższe ryzyko jest zminimalizowane przez fakt, że obecnie wszyscy zagraniczni 
dostawcy Emitenta posiadają stosowne zezwolenia, a Emitent ponadto posiada już bogate doświadczenie w 
pozyskiwaniu tych pozwoleo. Emitent również planuje powiększyd posiadane zaplecze magazynowe, które 
ograniczy negatywne skutki ewentualnych braków lub opóźnieo w dostawach surowca. 
 

1.1.9 Ryzyko skutków awarii maszyn i urządzeo, zniszczenia lub utraty majątku  
Poważna awaria linii technologicznych, istotne zniszczenie, utrata części lub całości rzeczowego majątku trwałego 
posiadanego przez  Emitenta może spowodowad czasowe wstrzymanie produkcji lub sprzedaży. W tym 
przypadku poszczególne Emitent może mied trudności z terminową realizacją umów, co z kolei może pociągad za 
sobą utratę planowanych przychodów oraz klienta na rzecz konkurencji. Taka sytuacja spowoduje nie tylko 
obniżenie jakości obsługi klientów, ale także pogorszenie wyników finansowych. 

 
1.1.10 Ryzyko wycofania się kontrahenta ze złożonych zamówieo 
W praktyce handlowej emitenta kontrahenci składają zamówienia na dostawy mikrosfery obejmujące przedział 
czasowy, ilośd oraz rodzaj asortymentu. Zamówienia te są podstawą dla określenia ilości surowca potrzebnego do 
ich realizacji oraz poniesienia kosztów jego importu. Istnieje ryzyko wycofania się kontrahenta z realizacji całości 
lub części złożonego zamówieniach, co może skutkowad zmniejszeniem spodziewanej sprzedaży i pogorszeniem 
wyników finansowych. Ziszczenie siego tego ryzyka  może byd szczególnie dotkliwe w przypadku dużych 
kontrahentów o znaczeniu strategicznym reprezentujących  dany segment rynku Emitenta. Emitent ogranicza to 
ryzyko po przez staranny dobór partnerów handlowych oraz zdywersyfikowanie rynków zbytu .  

 
1.1.11 Ryzyko związane ze ściągalnością należności od kontrahentów  
W dotychczasowej praktyce handlowej nie występowały znaczące trudności w regulowaniu należności 
handlowych od odbiorców Spółki. Nie oznacza to jednak, że  nie mogą one nastąpid w przyszłości, co za tym idzie 
istnieje ryzyko wystąpienia opóźnieo w płatnościach zobowiązao przez Emitenta. Kontrahenci Emitenta, 
prowadzą sprzedaż swoich produktów regulując należności ze Emitentem  z zapłat jakie wpływają od ich 
nabywców. Praktycznie 100% pośrednich i bezpośrednich aktualnych odbiorców Spółki funkcjonuje na rynkach 
dotkniętych skutkami międzynarodowego kryzysu finansowego. Jego ostateczne efekty nie są jeszcze całkowicie 
znane i mogą one wpływad  w sposób nieprzewidywalny, w dłuższym okresie na koniunkturę gospodarczą  
paostw, do których Spółka eksportuje swoje wyroby. W skrajnie niekorzystnych przypadkach może dojśd 
wówczas do wydłużenia terminów inkasa należności Emitenta, co jednocześnie wydłuża czas wpływu gotówki na 
rachunek Spółki i może prowadzid do powstania zaległych zobowiązao Emitenta względem jego dostawców. W 
efekcie koocowym może to doprowadzid do procesów sądowych i konieczności prowadzenia kosztownej 
windykacji. Szczególne ryzyko w tym zakresie może  wystąpid  przy odzyskiwaniu  należności z poza obszaru Unii 
Europejskiej. Spółka stara się minimalizowad to ryzyko poprzez staranny dobór Partnerów handlowych oraz 
kontrolę wielkości nowych dostaw w stosunku do terminowej  realizacji wymaganych należności. Ponadto, aby 
uniknąd niewypłacalności prowadzi analizy kondycji finansowej kontrahentów oraz ciągły monitoring wiekowania 
należności. 

 
1.1.12 Ryzyko walutowe 
Model biznesowy Emitenta opiera się na imporcie ze Wschodniej Europy surowca do produkcji mikrosfer, który 
po obróbce i uszlachetnieniu jako gotowy produkt jest eksportowany do krajów Unii Europejskiej i na rynek 
Stanów Zjednoczonych. W związku z rozliczaniem wszystkich transakcji w walucie wspólnotowej (EURO), istnieje 
ryzyko, iż w przypadku znacznej aprecjacji złotego w stosunku do euro wyniki finansowe Emitent będą na 
poziomie niższym niż prognozowane, co może istotnie negatywnie wpłynąd na realizację celów strategicznych 
Spółki. Ze względu na prowadzoną do tej pory skalę działalności Emitent nie zabezpiecza się przed ryzykiem 
kursowym. W celu uniknięcia niekorzystnego wpływu kursów walutowych na osiągane wyniki, Emitent prowadzi 
stały monitoring transakcji narażonych na ryzyko kursowe. Mając jednak na względzie spodziewany wzrost 
obrotów zarówno po stronie importu surowca jak i eksportu gotowych produktów, podjęto działania w celu 
zastosowania bezpiecznych rozwiązao, gwarantujących przewidywalny kurs transakcyjny. Zabezpieczenia kursów 
walutowych  odnosid się będą  tylko do rzeczywiście przeprowadzanych transakcji handlowych. 

 
1.1.13 Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz wyników finansowych 
W punkcie 4.12.5 niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent zamieścił prognozy wyników finansowych na  
rok 2010. Prognoza ta zostały przygotowane przy założeniu pomyślnej realizacji przede wszystkim czynników 
wskazanych w p.pkt. 1-3, pkt.4.12.5 . W związku z powyższym, w przypadku niezrealizowania w całości lub 
w części któregokolwiek ze wskazanych czynników istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie zrealizowad 
przedstawionych prognoz wyników finansowego. Ponadto w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych czynników 
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oraz innych zmian w otoczeniu Spółki, których Emitent nie jest w stanie przewidzied, szacowane wyniki 
finansowe mogą ulec zmianie.  

 
1.1.14 Ryzyko związane z dźwignią finansowa i z zadłużeniem Emitenta  
Emitent w znaczącym stopniu finansuje swoją działalnośd obrotową przy pomocy krótko i średnioterminowych 
kredytów bankowych. Nie można wykluczyd, że w przyszłości na skutek zmian o charakterze gospodarczym 
Emitent będzie miał trudności w wywiązywaniu się ze zobowiązao względem kredytodawców. Mogłoby to 
spowodowad pogorszenie sytuacji Emitenta i spowolnid tempo jego rozwoju, ze względu na koniecznośd zdobycia 
innych źródeł finansowania lub konieczności przeznaczenia większej części wypracowanego wyniku finansowego 
celem spłaty zobowiązao wynikających z kredytu. Aby zminimalizowad to ryzyko Emitent prowadzi 
długoterminowe planowanie i politykę finansową, elementem której jest zwiększenie udziału kapitałów 
własnych( pozyskanych z emisji akcji)  w źródłach finansowania jego działalności gospodarczej. 
 
  

1.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi 
działalnośd 
 
1.2.1 Ryzyko związane z konkurencją 
Według szacunków  Emitent obecnie posiada ok. 10 % udział na europejskim rynku producentów mikrosfery. Na 
rynku producentów mikrosfery funkcjonuje wiele podmiotów, jednak przedsiębiorstw o równie znaczącym 
udziale co Emitent jest niewiele. W tym zakresie głównymi konkurentami dla Spółki są Omega Minerals (Niemcy ) 
i jego zakład produkcyjny Eurosvit (Ukraina) i OMYA- Fillite (Wielka Brytania). Istnieje ryzyko, że w przypadku 
szybszego rozwoju wskazanych powyżej podmiotów i przy niekorzystnych zdarzeniach o charakterze 
gospodarczym lub prawnym udział Spółki zmniejszy się w stopniu uniemożliwiającym realizację celów 
strategicznych. Emitent stara się ograniczad to ryzyko podejmując działania zmierzające do  nawiązania 
współpracy lub wejścia na nowe rynki zbytu oraz szukając nowych zastosowao dla wytwarzanego produktu. 

 
1.2.2 Ryzyko wstrzymania albo ograniczenia wypłat z funduszy pomocowych Unii 
Europejskiej. 
W związku z prowadzonym przez emitenta projektu „Opracowanie i wdrożenie automatycznego systemu zakupu 
i sprzedaży mikrosfery przez Eko Export S.A.”  wspieranego  dofinansowaniem na kwotę 985.200,00 zł z 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) – działanie 8.2 (co stanowi 73,30 % wartości całego 
projektu) istnieje nieznaczne ryzyko wstrzymania lub ograniczenia wypłat z funduszy unijnych, wynikające z 
przyczyn politycznych, ekonomicznych, społecznych, lub z powodów niezawinionych przez  inwestora,  które 
może mied wpływ na ograniczenie wielkości dotacji unijnych zaplanowanych do zrefinansowania planowanych 
zadao inwestycyjnych. Emitent nie ma wpływu na zdarzenia powodujące wystąpienie tego ryzyka, ale w jego 
ocenie, w okresie  przewidzianym do zrealizowania planowanych dotacji, zdarzenia takie nie wystąpią. W 
przypadku wystąpienia tego czynnika ryzyka, Emitent stanąłby przed koniecznością odroczenia w czasie 
rozpoczętej inwestycji, której sfinansowanie jest wspomagane ze środków pozyskanych z dotacji lub ich 
sfinansowania za pomocą środków własnych i obcych. W kraocowym przypadku, mogłoby dojśd do konieczności 
poniesienia dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem i obsługą finansowania obcego, mogącego mied 
wpływ na przejściowe zmniejszenie rentowności Emitenta. 

 
1.2.3 Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego 
Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało 
sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje 
przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo 
sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż niejednolite. Kolejnym czynnikiem powodującym brak stabilności 
polskich przepisów podatkowych jest przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, które dodatkowo zwiększa wyżej 
wymienione ryzyko. W związku z rozbieżnymi interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku polskiej 
spółki zachodzi ryzyko większe niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych. 
Jednym z aspektów niedostatecznej precyzji unormowao podatkowych jest brak przepisów przewidujących 
formalne procedury ostatecznej weryfikacji prawidłowości naliczenia zobowiązao podatkowych za dany okres. 
Deklaracje podatkowe oraz wysokośd faktycznych wypłat z tego tytułu mogą byd kontrolowane przez organy 
skarbowe przez pięd lat od kooca roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez 
organy podatkowe odmiennej niż zakładana przez Spółkę interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja taka 
może mied istotny, negatywny wpływ na działalnośd Emitenta, jego sytuację finansową oraz wyniki i perspektywy 
rozwoju. 
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1.2.4 Ryzyko zmiennych przepisów prawnych   
Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie polityki podatkowej w Polsce, narażają Spółkę na ryzyko 
wystąpienia niekorzystnych uregulowao prawnych, co w konsekwencji może przełożyd się na pogorszenie sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Spółki.  
Pewne zagrożenie mogą stanowid zmiany przepisów prawa lub rożne jego interpretacje. Niespójnośd, brak 
jednolitej interpretacji przepisów prawa, częste nowelizacje oraz występujące sprzeczności pomiędzy przepisami 
ustaw i aktów wykonawczych pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej, a w 
szczególności w branży, w której działa Emitent. Ewentualne zmiany, w szczególności przepisów dotyczących 
własności przemysłowej, ochrony środowiska, prawa pracy i ubezpieczeo społecznych oraz prawa handlowego (w 
tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzad w kierunku 
powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Emitenta. Prawo polskie obecnie znajduje się 
wciąż w okresie dostosowawczym, związanym z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zmianie uległo wiele 
ustaw i nadal wdrażane są dyrektywy prawa europejskiego, które zmieniają procedury administracyjne, sądowe, 
a także przepisy regulujące prawo prowadzenia działalności gospodarczej i ochrony środowiska. Wejście w życie 
nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązad się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym 
orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, itp. 
Zmiany przepisów prawa z tym związane mogą mied wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w 
tym także Emitenta.   Ryzyko to jest związane min. z importem odpadów będących dla Emitenta  surowcem do 
produkcji mikrosfery.  

 
1.2.5 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski i krajów powiązanych z 
Emitentem 
Rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski oraz krajów Unii Europejskiej i USA 
na terenie, których Emitent prowadzi sprzedaż swoich produktów, a także Rosji, Ukrainy i Kazachstanu, krajów 
będących siedzibami głównych dostawców Emitenta. W związku z bardzo szerokim zastosowaniem mikrosfery 
Spółka uzależniona jest aktualnie od ogólnej kondycji gospodarczej panującej w Unii Europejskiej USA oraz w 
Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na 
działalnośd Emitenta, można zaliczyd: poziom PKB krajowego jak i krajów unijnych, poziom średniego 
wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, ryzyko kursowe (głównie euro). Istnieje ryzyko, że pogorszenie 
któregokolwiek z powyższych wskaźników w którymkolwiek z krajów będących odbiorcami lub dostawcami lub 
wystąpienie kolejnych negatywnych zjawisk związanych z ogólnoświatowym kryzysem finansowym mogą mied 
negatywny wpływ na działalnośd oraz sytuację finansową Spółki, jak również na osiągane przez Emitenta wyniki 
finansowe. 

 
1.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierami 
wartościowymi objętym emisją 
 
1.3.1 Ryzyko wstrzymania lub zakazu przeprowadzenia oferty publicznej akcji 
Zgodnie z art. 16 Ustawy o ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów 
prawa w związku z ofertą publiczną i subskrypcją dokonywaną na podstawie tej oferty przez emitenta lub inne 
podmioty uczestniczące w tej ofercie i subskrypcji w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego 
podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpid, KNF może: 
1) nakazad wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerwanie jej przebiegu, na okres 

nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 
2) zakazad rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, 
3) lub opublikowad – na koszt Emitenta – informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą 

publiczną lub subskrypcją. 
W związku z daną ofertą publiczną i subskrypcją Komisja może wielokrotnie zastosowad środek przewidziany w 
Pkt. 2) i 3). 
Zgodnie z art. 18 Ustawy o ofercie KNF może zastosowad środki, o których mowa w art. 16 także w przypadku gdy 
z treści dokumentów lub informacji, składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej wynika, 
że: 
1) oferta publiczna i subskrypcja papierów wartościowych dokonywana na podstawie tej oferty lub ich 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 
2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzid do ustania bytu prawnego Emitenta; 
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3) działalnośd emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie 
może mied istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa 
może prowadzid do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub 

4) 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. 

Nie można wykluczyd istnienia tego ryzyka w odniesieniu do oferty publicznej Akcji Serii H. 

 
1.3.2 Ryzyko związane z notowaniem  Prawa Poboru ( PP) 
Posiadacze Praw Poboru są uprawnieni do dokonania zapisów na Akcje Serii H. Jeśli natomiast nie wyrażają woli 
objęcia wszystkich przysługujących im nowych akcji mogą dokonad zbycia Praw Poboru, będą one bowiem 
posiadały wartośd określoną przez wyceną rynkową w trakcie ich notowania w ASO na rynku NewConnect. 
Sytuacja ta stwarza ryzyko niezrealizowania zamiaru zbycia Praw Poboru ze względu na niewystarczający popyt 
lub niemożnośd uzyskania satysfakcjonującej posiadacza Praw Poboru ceny i w związku z tym jedyną możliwością 
wykorzystania Praw Poboru będzie złożenie zapisu na Akcje Serii H, nawet jeśli nie było to zamiarem posiadacza 
Praw Poboru. Należy pamiętad że czas notowania Praw Poboru może byd krótki i ograniczad się do kilku dni 
sesyjnych. Inwestorzy szczególnie powinni mied na uwadze fakt, iż po zakooczeniu notowao Praw Poboru nie 
będą mieli możliwości ich zbycia w ASO na rynku NewConnect.  

 
1.3.3 Ryzyko niedopełnienia formalności związanych ze złożeniem i opłaceniem zapisu na 
Akcje Serii H 
Wykonanie prawa do poboru Akcji Serii H może byd dokonane w stosunkowo krótkim przedziale czasu, w trakcie 
którego będą przyjmowane zapisy na Akcje Serii H. Niezłożenie lub nieopłacenie zapisu w terminie ich 
przyjmowania skutkuje utratą możliwości poboru Akcji Serii H. Należy także pamiętad, że wszelkie konsekwencje 
wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu, mogące skutkowad nieważnością zapisu ponosi 
subskrybent. 

 
1.3.4 Ryzyko związane z notowaniem Prawa do Akcji  Seri H (PDA). 
Emitent szacuje, iż pod warunkiem zarejestrowania PDA w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz uzyskania 
stosownej zgody organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu, obrót PDA na rynku NewConnect rozpocznie się 
nie w terminie około 10 dni od dnia przydziału Akcji Serii H i zakooczy po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H przez właściwy sąd. W przypadku, gdy sąd rejestrowy prawomocnym 
postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału Emitenta, właściciel PDA otrzyma zwrot kwoty 
równej iloczynowi ceny emisyjnej i liczby posiadanych PDA. W przypadku nabycia PDA na rynku NewConnect po 
cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji Serii H, inwestorzy poniosą straty na inwestycji. 

 
1.3.5 Ryzyko związane z niepowodzeniem, odstąpieniem lub odwołaniem emisji Akcji Serii H 
Emisja Akcji Serii H może nie dojśd  do skutku jeżeli sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi 
zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii H. Może to spowodowad 
zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów, ponieważ 
wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom przez Emitenta bez żadnych odsetek i odszkodowao. 
 

1.3.6 Ryzyko związane z przyszłym kursem oraz płynnością papierów wartościowych 
objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym  
Ceny papierów wartościowych oraz wolumen obrotu w przypadku wielu emitentów mogą podlegad znacznym 
wahaniom w krótkim czasie. Inwestorzy powinni mied świadomośd ryzyka związanego z ograniczoną płynnością 
walorów, podlegających obrotowi w alternatywnym systemie, co może mied duże znaczenie w przypadku chęci 
kupna bądź sprzedaży znacznych pakietów akcji. Nie można zapewnid, iż osoba nabywająca oferowane akcje 
Emitenta będzie mogła je zbyd w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Cena akcji, prawa poboru oraz 
prawa do akcji może byd niższa niż cena nabycia na skutek wielu czynników, między innymi wielkości podaży i 
popytu na dany instrument finansowy, okresowych zmian wyników operacyjnych Emitenta, liczby oraz płynności 
notowanych instrumentów finansowych, poziomu inflacji, zmian regionalnych lub krajowych czynników 
ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych.  

 

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

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 
Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może zawiesid obrót instrumentami 
finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku 
NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. 

 

1.3.8  Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect 
Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyd instrumenty finansowe z obrotu: 

- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 
   przez emitenta dodatkowych warunków, 
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu, 
- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 
  upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 
- w przypadkach określonych przepisami prawa, 
- jeżeli zbywalnośd tych instrumentów stała się ograniczona, 
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 
-po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta,           
obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego 
Systemu może zawiesid obrót  tymi instrumentami finansowymi. 
 
Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyd z obrotu instrumenty finansowe 
Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. 
Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki Informacyjne 
 

1.3.9 Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszenia 
prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie lub skreślenia 
Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców  
Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 
umowy z Autoryzowanym Doradcą ( z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym 
mowa w § 18 ust. 4), wyrażenia sprzeciwu przez Organizatora Alternatywnego Systemu co do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy na podstawie zmienionej lub nowej umowy między Autoryzowanym 
Doradcą a emitentem, zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie, 
skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców prowadzonej przez Organizatora 
Alternatywnego Systemu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót instrumentami 
finansowymi emitenta,  dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że 
wymaga tego bezpieczeostwo obrotu w alternatywnym systemie lub interes uczestników tego obrotu. 

 

1.3.10 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF 
za  niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 
Spółki notowane na rynku NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, w związku z czym Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyd kary administracyjne 
na Emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków 
wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wspomniane sankcje 
wynikają z art. 96 - 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 169 – 176 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stad się 
utrudniony bądź niemożliwy. 
Zarząd Emitenta oświadcza, że nieznane są mu fakty, zdarzenia oraz okoliczności, które mogłyby aktualnie 
skutkowad nałożeniem na Emitenta sankcji administracyjnych, o których mowa powyżej. Jednakże nie można z 
góry wykluczyd ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości w odniesieniu do Spółki 
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1.4 Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe  
Emitenta 
Inwestor nabywający instrumenty finansowe Emitenta w tym akcje, prawa do akcji, oraz prawa poboru  powinien 
sobie zdawad sprawę, że ponosi ryzyko związane z przyszłą zmianą kursów tych instrumentów finansowych na 
rynku wtórnym. Kurs instrumentów finansowych i  tendencje  do jego kształtowania są wypadkową sytuacji 
gospodarczej i finansowej Emitenta, jak również  wielu innych czynników, w tym trudno przewidywalnych 
zachowao inwestorów. Należy również zaznaczyd, iż inwestycje dokonywane bezpośrednio w instrumenty 
finansowe, będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, generalnie cechują się większym 
ryzykiem od inwestycji w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, czy też w skarbowe papiery 
wartościowe. 

 

1.4.1 Ryzyko związane z wpływem większościowych akcjonariuszy na Spółkę 
Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego,  zgodnie  z oficjalnymi komunikatami  przekazywanymi  
Emitentowi w oparciu o dyspozycję art. 69 ustawy o ofercie publicznej i art. 160 ustawy o obrocie,  Emitenta: 
DAZI Investment S.A., Pani Agnieszka Bokun oraz Pani Jolanta Sidzina-Bokun ; posiadają łącznie około 48,46,% 
udziału w kapitale zakładowym akcji Spółki oraz 59,33 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. W związku 
z powyższym wpływ większościowych akcjonariuszy na działalnośd Emitenta jest więc znacznie większy niż 
pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 oraz art. 416 k.s.h. i rodzi to ryzyko, że pozostali 
akcjonariusze nie będą w stanie wpływad na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. 
 

1.4.2 Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi akcjonariuszy i osób wchodzących w 
skład organów Spółki 
Pomiędzy osobami wchodzącymi w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej występują powiązania rodzinne oraz 
organizacyjne lub majątkowe wskazane w pkt. 4.11.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. W związku 
z bliskimi relacjami wskazanych osób domniemywa się, iż osoby te mogą działad w porozumieniu. W związku 
z powyższym oraz z racji pełnionych przez wskazane w pkt 4.20.1 i 4.20.2 osoby funkcji w Spółce, istnieje 
hipotetyczne ryzyko  nieformalnych oddziaływao pomiędzy organami Emitenta. Ryzyko to dotyczy w 
szczególności działania Rady Nadzorczej jako organu uprawnionego do kontroli działalności Zarządu. Powyższe 
ryzyko w znacznym stopniu ograniczone jest faktem, iż Rada Nadzorcza działa jako ciało kolegialne, w którego 
skład wchodzi pięd osób, co w praktyce marginalizuje możliwości nadużyd. Należy też wskazad, że nadzór nad 
działalnością Rady Nadzorczej pełni Walne Zgromadzenie, od którego zależy absolutorium członków Rady 
Nadzorczej oraz ich odpowiedzialnośd dyscyplinarna. Istnieje też  ryzyko, że akcjonariusze nabywający 
instrumenty finansowe Emitenta nie będą w stanie wpływad na realizowaną przez Spółkę politykę rozwoju.  
 

1.4.3 Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych 
Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji akcji serii H umożliwią mu powiększenie kapitału 
obrotowego umożliwiające realizację założonych celów strategicznych wskazanych w punkcie 4.12.4 niniejszego  
Dokumentu Informacyjnego. Emitent nie wyklucza w przyszłości dalszego podwyższenia kapitału zakładowego 
przez przeprowadzenie kolejnych emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Istnieje jednak ryzyko, że w wyniku 
wystąpienia  nieprzewidzianych okoliczności lub braku zainteresowania inwestorów instrumentami finansowymi 
Emitenta  nie pozyska On nowego kapitału z tego źródła. W przypadku gdy Emitent wykorzysta w sposób 
maksymalny posiadane zasoby finansowe  i nie będzie mógł ich powiększyd nie można wykluczyd, że będzie to 
miało wpływ na realizację strategii rozwoju Emitenta. 
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2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie  

Informacyjnym 

 
2.1 Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone 
w Dokumencie Informacyjnym 
Za informacje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnym odpowiedzialny jest Emitent – Eko Export S.A. z 
siedzibą w Bielsku-Białej, reprezentowany przez Zarząd. Emitent ponosi pełną odpowiedzialnośd za wszystkie 
informacje zamieszczone w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. 
 

Nazwa, siedziba i adres Emitenta 

Tabela  nr 4    Dane Emitenta 

Firma: Eko Export Spółka Akcyjna 

Siedziba: Bielsko – Biała 

Adres: ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko – Biała 

Telefon: +48 33 81 96 288 

Faks: +48 33 81 96 287 

Adres poczty elektronicznej: info@ekoexport.pl 

Adres strony internetowej: www.ekoexport.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta: 

Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu 

 

2.2 Oświadczenia osoby odpowiedzialnej za informacje zawarte w Dokumencie 
Informacyjnym 
Działając w imieniu Eko Export SA z siedzibą w Bielsku-Białej  oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i 
przy dołożeniu należytej staranności by zapewnid taki stan, informacje zawarte Dokumencie Informacyjnym są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie Informacyjnym nie pominięto niczego, co 
mogłoby wpływad na ich znaczenie. 

                                                                   
Jacek Dziedzic -Prezes Zarządu 

Bielsko-Biała, dnia  23 czerwca 2010r 

 
2.3 Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 
Działając w imieniu T&T Cunsulting -Kancelaria Doradztwa Gospodarczego -Andrzej Trznadel oświadczam, że 
Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2009 r. ( z późn. zm.), oraz że  według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z 
dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie 
Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto  w nim żadnych 
faktów, które mogłyby wpływad na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do 
obrotu, a także opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami. 

                                                                                
                                                                     Andrzej Trznadel-Autoryzowany Doradca 

Wrocław, dnia 23 czerwca 2010r 
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3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do  

Alternatywnego Systemu Obrotu 
 

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

3.1.1 Akcje serii G  
Do Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadzane są  Akcje serii G zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 
0,10 zł (słownie: dziesięd groszy) każda w łącznej liczbie 1.000.000 (słownie: jeden milion)  i o łącznej wartości 
nominalnej 100.000 zł ( sto tysięcy złotych).  
Akcje serii G nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 k.s.h.  Z akcjami serii G nie jest 
związany jakikolwiek obowiązek świadczeo dodatkowych. Akcje serii G nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia 
ani nie są obciążone innymi prawami osób trzecich. Statut Emitenta  nie zawiera żadnych ograniczeo dotyczących 
przenoszenia praw z akcji  zwykłych na okaziciela.  Jedynie w przypadka akcji imiennych §9  Statutu stanowi , że 
zbycie tych akcji imiennych  na rzecz osoby nie wpisanej jako akcjonariusz do księgi akcyjnej Spółki wymaga zgody 
Rady Nadzorczej. 
 
Informacja o przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii G 
Przeprowadzona subskrypcja  nie miała charakteru oferty publicznej, obejmowała nie więcej niż 1. 000. 000 ( 
jeden milion ) sztuk akcji. Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej, w trybie art. 431, §2 ust. 1 k.s.h. z 
wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 09 
kwietnia 2010r, a jej zakooczenie nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2009 r. Wszystkie akcje zostały objęte na 
podstawie umów objęcia akcji do dnia 15 października 2010 roku. W ramach złożonej przez Emitenta oferty, 
dziewięd podmiotów zawarło umowy objęcia zaoferowanych im akcji Serii G oraz spełniło warunki subskrypcji 
wnosząc w przewidzianym terminie wkład pieniężny. Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej ustalonej 
przez Zarząd na 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję. 
Łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły 105 015 zł,  w podziale na koszty: 

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 11 015  zł; 
b) sporządzenia dokumentu ofertowego ( w związku z pkt. 18 Zał. nr 5 do Regulaminu ASO) oraz 

Dokumentu Informacyjnego ( w związku z §3, ust.2 Regulaminu ASO), z uwzględnieniem kosztów 
doradztwa i czynności związanych z działalnością Autoryzowanego Doradcy  – 40 000 zł ; 

c) promocji oferty – 54 000 zł. 
Średni koszt przeprowadzenia emisji poniesiony przez Spółkę, przypadający na jedną akcję serii G wyniósł  0,11 zł. 

 

3.1.2 Akcje serii H 
Do Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadzane są  Akcje serii H zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 
0,10 zł (słownie: dziesięd groszy) każda w łącznej liczbie do 1.485.000 (słownie:  jeden milion czterysta 
osiemdziesiąt pięd tysięcy)  i o łącznej wartości nominalnej do 148.500 zł( słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy 
piędset)  
 
Akcje Serii H są przedmiotem oferty publicznej. W związku z ofertą publiczną akcji serii H nie został sporządzony 
prospekt emisyjny z uwagi na treśd art. 7 ust. 3 pkt. 6 Ustawy o ofercie, zgodnie z którym sporządzenie, 
zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie jest wymagane w 
przypadku oferty publicznej papierów wartościowych, których wartośd, liczona według ceny emisyjnej lub ceny  
sprzedaży stanowi mniej niż 2.500.000 EURO. 
 
Ponieważ oferta publiczna obejmuje wyłącznie proponowanie nabycia akcji serii H dotychczasowym 
akcjonariuszom w wykonaniu prawa poboru, to zgodnie z art. 41 pkt 1 lit. c Ustawy o ofercie nie istnieje także  
obowiązek sporządzenia memorandum informacyjnego. 

 
3.1.3 Prawa do Akcji (PDA) 
Do Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadzane są Prawa do Akcje serii H (PDA) w liczbie do 1.485.000 sztuk 
(słownie:  jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięd tysięcy).   
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Jedynym prawem inkorporowanym w PDA jest prawo do otrzymania Akcji Serii H w liczbie jednej akcji za pięd 
PDA, po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H. Zgodnie z 
najlepszą wiedzą Emitenta żadne PDA nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia ani nie są obciążone innymi 
prawami osób trzecich. 

 
3.1.4 Prawa Poboru 
Do Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadzane są Prawa Poboru Akcji serii H w liczbie 7.425.000 sztuk             
( słownie siedem milionów czterysta dwadzieścia pięd tysięcy ). 
 
Prawo Poboru jest papierem wartościowym w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a Ustawy o obrocie, uprawniającym 
jego posiadacza do złożenia, w terminie przyjmowania zapisów, zapisu na Akcje Serii H w ofercie publicznej. 
Prawa Poboru zostały zarejestrowane w dniu prawa poboru przypadającym 7 czerwca  2010 roku na rachunkach 
papierów wartościowych akcjonariuszy Emitenta, w liczbie jedno Prawo Poboru na jedną posiadaną akcję 
Emitenta serii A, B , C, D, E, F i G.  
Pięd Praw Poboru uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii H. Po upływie terminu przyjmowania zapisów Prawo 
Poboru wygasa. Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta żadne Prawa Poboru nie stanowią przedmiotu 
zabezpieczenia ani nie są obciążone innymi prawami osób trzecich. 

 
3.1.5 Obowiązek świadczeo dodatkowych akcjonariuszy i ustanowione zabezpieczenia 
Akcje Serii  G i Serii H nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 k.s.h.  Z akcjami Serii G 
i Serii H  nie jest związany jakikolwiek obowiązek świadczeo dodatkowych.  Akcje Serii G  i Serii H nie stanowią 
przedmiotu zabezpieczenia ani nie są obciążone innymi prawami osób trzecich 

 
3.1.6 Ograniczenia co do przenoszenia praw z papierów wartościowych 
Statut Emitenta  nie zawiera żadnych ograniczeo dotyczących przenoszenia praw z akcji  zwykłych na okaziciela.  

Jedynie w przypadka akcji imiennych  §9  Statutu stanowi, że zbycie tych akcji imiennych  na rzecz osoby nie 

wpisanej jako akcjonariusz do księgi akcyjnej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej 

 

3.1.6.1  Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o obrocie 
instrumentami finansowymi, która wraz z Ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym i Ustawą o ofercie 
publicznej zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.  
 

Zgodnie z Art. 5 ust.1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, papiery wartościowe nie mają formy 
dokumentu od chwili ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja), na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). Prawa ze 
zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku 
papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku.  
Posiadacz rachunku papierów wartościowych może żądad wystawienia przez podmiot prowadzący taki rachunek 
(zwany „wystawiającym”) imiennego świadectwa depozytowego, które potwierdza legitymację do realizacji 
uprawnieo wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą byd 
realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych. Od chwili wystawienia 
imiennego świadectwa depozytowego – stosownie do Art. 11 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi – papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa, nie mogą byd przedmiotem obrotu 
do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. 
Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku.  
 
Zgodnie z art. 161 a Ustawy o obrocie, zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156 – 160, w tym wynikające z 
przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 
4, tj. dotyczą także instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty nie mogą wykorzystywad 
informacji poufnej, szczegółowo zdefiniowanej w Art. 154 tej ustawy. Są to m.in. osoby posiadające informację 
poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub w związku z dostępem 
do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku 
prawnego o podobnym charakterze. Są to w szczególności:  
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a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego 
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku 
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub  

b) akcjonariusze spółki publicznej, lub  
c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje opisane w pkt. a) powyżej – w podmiocie zależnym lub 

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

d) maklerzy lub doradcy. 
Osoby wymienione powyżej nie mogą również ujawniad informacji poufnej oraz udzielad rekomendacji  lub 
nakłaniad inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których 
dotyczy ta informacja.  
W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, zakaz wykorzystywania informacji poufnej dotyczy również osób fizycznych, które 
uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.  
 
Wykorzystywaniem informacji poufnej – zgodnie z Art. 156 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – 
jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o 
informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 
innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodowad rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi, jeżeli instrumenty te są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych paostw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o 
dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany 
instrument, jest dokonywana na tym rynku. 
 
Na podstawie art. 159 Członkowie Zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub 
wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w 
stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywad lub zbywad na 
rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. Osoby wskazane 
powyżej ponadto nie mogą dokonywad na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności 
prawnych, powodujących lub mogących powodowad rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie 
trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  
Jednocześnie zakaz ten odnosi się do działania powyższych osób jako organów osób prawnych, a w szczególności 
do podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez daną osobę prawną, 
na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących powodowad rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  
Powyższych ograniczeo nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

a) przez podmiot prowadzący działalnośd maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła zarządzanie     
portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej 
rachunek decyzje inwestycyjne,  

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

c) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, 

d) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, 

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

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

Okresem zamkniętym jest: 

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub 
instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 
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 w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy koocem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała 
dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

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

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

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne 
osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 
informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 
gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z 
nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny 
rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku a także 
instrumentów wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu.  
 
Zawiadomienie powinno zawierad informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której 
dotyczy zawiadomienie. Powinno zawierad także informację o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich 
procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale 
w ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale 
zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie 
związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo zawierad 
informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 
złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów 
lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, 
poinformowad o tym KNF oraz Emitenta. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po 
rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym 
dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, na koniec dnia rozliczenia, nie powoduje 
osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

3.1.6.2 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

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

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

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

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomid o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych 
od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się o niej dowiedzied, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w 
transakcji zawartej na rynku regulowanym — nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 
transakcji. 
 
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o: 

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 
2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki 

oraz   o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 
3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o 

liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 
4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 

miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy 
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zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów 
(w przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowad o tym KNF oraz spółkę); 

5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 
6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie. 

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 
zawiadomienie powinno zawierad także informacje określone w pkt. 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego 
rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może byd sporządzone w języku angielskim. 
 
Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg 
ogólnej liczby głosów w związku z: 

 zajściem innego niż czynnośd prawna zdarzenia prawnego; 

  nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

 pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 
 
Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywad prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – 
w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono 
zabezpieczenie. 
 
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na: 

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

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

 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

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

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

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

 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie 
akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot 
ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywad prawo głosu na walnym 
zgromadzeniu, 

 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

d) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 
upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał 
wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

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

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

W przypadkach, o których mowa w lit. e) oraz f), obowiązki określone w tym rozdziale mogą byd wykonywane 
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 
 
Istnienie porozumienia, o którym mowa w lit. e), domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej 
przez: 
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 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeostwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

 mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania 
na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

 jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
 
Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej zapisach wlicza 
się: 

 liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego; 

 liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został upoważniony 
do wykonywania prawa głosu zgodnie z lit. d), 

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

 
Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z 
papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzad 
według własnego uznania. 
 
Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywad prawa głosu z akcji spółki 
publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie 
lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z 
naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69. 
W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie jest 
uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów 
innych ustaw. 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą byd akcje obciążone 
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu 
umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o 
niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). 

3.1.6.3 Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru 
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 
równowartośd 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 
równowartośd 50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno 
przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do 
grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót 
zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostad przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

 przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 
inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 
jednego lub więcej przedsiębiorców; 

 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

 nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartośd 10.000.000 euro. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez  
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

 jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpid przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji, 
innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej 
kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie 
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających  
zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 
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 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 
cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

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

o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

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

 przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy 
biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca 
nabywający częśd mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji 
powinno byd zakooczone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostad wydana, 
przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania 
koncentracji. 
Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 
nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyd na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 
dokonad koncentracji obowiązek lub przyjąd ich zobowiązanie, w szczególności do: 

 zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

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

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

 nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

 udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie 
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, jednak w 
przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do 
rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzed pozytywny wpływ na gospodarkę 
narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji.  
Prezes UOKiK może uchylid opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za 
które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają 
określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na 
rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na 
warunkach określonych w decyzji, nakazad w szczególności: 

 podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

 zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

 zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 
rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja taka 
nie może byd wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes 
UOKiK może nałożyd na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% 
przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, 
chodby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody.  
Prezes UOKiK może również nałożyd na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 
stanowiącej równowartośd do 50.000.000 euro, jeżeli, chodby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 
23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe 
dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił 
informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 
Prezes UOKiK może również nałożyd na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 
stanowiącej równowartośd do 10.000 euro za każdy dzieo zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w 
sprawach z zakresu koncentracji. 
Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyd na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 
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organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 
pięddziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła 
zamiaru koncentracji. 
W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonad podziału przedsiębiorcy. Do 
podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK 
przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 
Prezes UOKiK może ponadto wystąpid do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych, 
zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopieo oraz 
okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

3.1.6.4 Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w 
Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają 
określone progi obrotu towarami i usługami. 
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 
struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

a) zawarciu umowy, 
b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
c) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również 
dokonad w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o 
wymiarze wspólnotowym. 
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw 
posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej 
b) niż 5 miliardów euro, oraz 
c) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, 
przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym paostwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 
a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 

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

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 
c) w każdym z co najmniej trzech paostw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej 
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz 

d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym paostwie członkowskim. 

 
Z instrumentami będącymi przedmiotem emisji i  wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie wiążą 
się żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta. 

 
3.2 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 
 

3.2.1 Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

3.2.1.1  Walne zgromadzenie 
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy 
art. 430-432 k.s.h. jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.  
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3.2.1.2 Zarząd Emitenta 
W związku z upoważnieniem udzielonym Zarządowi Emitenta w  § 6a Statutu Emitenta  w sprawie podwyższenia 
kapitału w ramach kapitału docelowego Zarząd na podstawie Art. 444 k.s.h. jest uprawniony do podwyższania 
kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200 000 zł 
(dwieście tysięcy złotych ) , w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeo kapitału zakładowego w granicach 
określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do 
emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 2 lat od dnia wpisania do rejestru 
przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy, tzn. od dnia 05.05.2010r. Na 
podstawie Art. 446 k.s.h Uchwała Zarządu podjętą w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę 
walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. 
 

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

3.2.2.1 Emisja Akcji Serii G 
Emisja Akcji  Serii G została przeprowadzona na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Wspólników z dnia 08 kwietnia 2010r. o następującej treści:  
 

UCHWAŁA nr 3. 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

EKO EXPORT S.A. z dnia 08 kwietnia 2010 r. 
 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji 
zwykłych na okaziciela serii G i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty 

publicznej oraz zmiany statutu 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie § 10 
Statutu Spółki oraz art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 
 

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego 
 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 642 500,00 (sześdset czterdzieści dwa tysiące piędset 
złotych i 00/100) złotych do kwoty nie większej niż 742 500,00 (siedemset czterdzieści dwa tysiące 
piędset złotych i 00/100 ) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 100.000,00 (sto tysięcy złotych i 00/100) 
złotych, poprzez emisję nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o 
wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięd groszy) każda, o numerach od 1 do 1 000 000. 
 

2. Akcje serii G zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu 
Spółek Handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie 
oznaczonym Inwestorom deklarującym objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym na wyżej 
określonych zasadach, z tym zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 100 osób. 
 

3. Zawarcie umów o objęcie akcji serii G nastąpi do dnia 30 kwietna 2010 roku. 
 

4. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego. 
 

5. Akcje serii G uczestniczyd będą w dywidendzie na następujących warunkach: 
1)  Jeżeli akcje zostaną wydane i zapisane na rachunku papierów wartościowych w danym roku 
obrotowym przed dniem lub w dniu przyjęcia uchwały o podziale zysku lub przed dniem lub w dniu 
dywidendy ustalonym zgodnie z art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych - akcje uczestniczą w zysku za 
poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio 
rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych.  
2) Jeżeli akcje zostaną wydane i zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu przyjęcia 
uchwały o podziale zysku lub po dniu dywidendy ustalonym zgodnie z art. 348 § 2 kodeksu spółek 
handlowych - akcje uczestniczą w zysku począwszy za bieżący rok obrotowy, to jest od pierwszego 
stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. 
 

6. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. 
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nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). Będą one wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect").  
 

7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w 
wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 kodeksu 
spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem 
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z 
art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego spółki. 
 

§2  Wyłączenie prawa poboru 
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, działając w 
interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 
w całości prawa poboru akcji serii G. 

§3  Zmiana Statutu Spółki 
1. W związku z treścią §1  uchwały  w Statucie Spółki wprowadza się  zmiany. 

Zmianie ulega § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„1.    Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 742.500,00 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące piędset 
złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7 425 000 (siedem milionów czterysta dwadzieścia pięd tysięcy) akcji o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda, w tym:  

a) 2 512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset) akcji imiennych serii A o   numerach od 1 
(jeden) do 2 512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset),----- 

b)   900 000 (dziewiędset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1    (jeden) do 900 000 
(dziewiędset tysięcy),--------------------------------------------------- 

c)  250 000 (dwieście pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 
250 000 (dwieście pięddziesiąt tysięcy),--------------------- 

d)  150 000 (sto pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 
150 000 (sto pięddziesiąt tysięcy),----------------------------------------- 

e) 2 512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o 
numerach od 1 (jeden) do 2 512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset),------------------ 

f) 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 (jeden) do 100 000 (sto 
tysięcy).------------------------------------------------------------------------ 

g) nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 
zł (dziesięd groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do 1 000 000 (jeden milion).” 
 

2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki 
uwzględniającego zmiany do statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą 
uchwałą. 

 
§ 4 Upoważnienia dla zarządu 

W związku z emisją akcji serii G Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 
 a. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego  
                   Spółki, na podstawie § 1 powyżej; 
 b. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G; 
 c. wyboru Inwestorów w liczbie mniejszej niż 100 podmiotów, którym będą   
                   zaoferowane do objęcia akcje serii G; 
 d. ustalenia szczegółowych zasad oferowania akcji serii G Inwestorom, o którym mowa  
                   punkcie c powyżej. 
 e. zawarcia umów o objęciu akcji serii G; 
 f. zawarcia umów o submisję inwestycyjną lub usługową, jeśli Zarząd uzna to za stosowne; 
 g. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału  
                   zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;  
      

§5 Wejście w życie 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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3.2.2.2 Dematerializacja Akcji serii G oraz wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu 
Podstawą prawną dematerializacji Akcji serii G i ich wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu  jest 
uchwała nr 4. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 08 kwietnia 2010r o następującej 
treści: 
 

UCHWAŁA nr 4 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

EKO EXPORT S.A. z dnia 08 kwietnia 2010 r. 
 

w sprawie dematerializacji akcji serii G, praw do akcji serii G , 
oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G, praw do akcji serii G 

do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 12 
ust2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) w 
związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z 
późn. zm.) uchwala, co następuje: 
 

§ 1 Zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EKO EXPORT S.A. wyraża zgodę na: 

a) dokonanie dematerializacji akcji serii G, praw do akcji serii G  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 

b) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G, praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu (rynek „NewConnect") organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
SA. 

 
§ 2 Upoważnienia dla Zarządu 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export  S.A. upoważnia Zarząd Spółki do: 
a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia 

akcji serii G, praw do akcji serii G  do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect"); 

b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie 
dematerializacji akcji serii G, praw do akcji serii G , w tym w szczególności do zawarcia z 
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie 
akcji serii G, praw do akcji serii G . 

§ 3 Wejście w życie 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

3.2.2.3 Emisja Akcji Serii H 
Emisja Akcji Serii H  została dokonana na podstawie Uchwały nr 1  Zarządu Emitenta podjętej w dniu 10 maja 
2010r. w związku z upoważnieniem udzielonym Zarządowi Emitenta w  § 6a Statutu Emitenta w sprawie 
podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego. Wrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na podjęcie 
Uchwały przez Zarządu zostało zatwierdzone uchwałą nr 01/2010 z dnia 07.05. 2010r.  
 
Wyżej wymienione Uchwały zostały podjęte w następującej treści: 

 
UCHWAŁA nr 1 z dnia 10.05.2010r 

Zarządu EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w 
drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z prawem poboru i ich objęcia w 

trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej oraz zmiany statutu 
 
Na podstawie art. 444 -447 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych oraz §6a Statutu Spółki, Zarząd Spółki uchwala, 
co następuje: 

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 742 500,00 (siedemset czterdzieści dwa tysiące piędset złotych i 
00/100) złotych do kwoty nie większej niż 891 000,00 (osiemset dziewięddziesiąt jeden tysięcy złotych i 00/100) 
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złotych, to jest o kwotę nie większą niż 148 500,00 (sto czterdzieści osiem tysięcy piędset złotych i 00/100) złotych, 
poprzez emisję nie więcej niż 1 485 000 (jednego miliona czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych 
na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięd groszy) każda, o numerach od 1 do 1 485 000. 
 
2. Akcje serii H zostaną objęte w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek 
handlowych mającej charakter oferty publicznej, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami 
Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.09.185.1439), a także innych właściwych 
aktów prawnych regulujących problematykę publicznego oferowania papierów wartościowych. 
 
3. Akcjom serii H nie będą przyznane szczególne uprawnienia. 
 
4. Akcje serii H uczestniczyd będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony 
zostanie do podziału za rok obrotowy2010, kooczący się 31 grudnia 2010 r. 
 
5. Akcje serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 
 
6. Cena emisyjna akcji wynosi 3,20 zł ( trzy złote i dwadzieścia groszy ) 
 
7. Określenie przez Zarząd szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii H, w 
szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, zasad dystrybucji akcji serii H, sposobu i warunków 
składania zapisów na akcje serii H oraz ich opłacania, zasad przydziału akcji serii H nastąpi w późniejszym 
terminie. 
8. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538 z późn. 
zm.). Będą one wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect"). 
 
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w 
wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt. 2 kodeksu 
spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia 
kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 w 
związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego spółki. 
 

§2 Prawo poboru 
1. Prawo poboru Akcji Serii H przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 
 
2. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno 
jednostkowe prawo poboru. Przy czym 5 (pięd) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji 
Serii H. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii H, przypadających 
danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do 
najbliższej liczby całkowitej. 
 
3. Dzieo prawa poboru Akcji Serii H (to jest dzieo, według którego zostaną określeni akcjonariusze, którym 
przysługiwad będzie prawo poboru Akcji Serii H) zostaje ustalony na 07.06. 2010 r. 
 
4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 
436 k.s.h. w zw. z art. 434 k.s.h. Akcjonariuszom, którym służyd będzie prawo poboru Akcji Serii H, będą mogli w 
terminie jego wykonania dokonad jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcji Serii H w liczbie nie większej niż 
wielkośd emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. 
 
5. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania  prawa poboru Akcji 
Serii H zostanie ustalony przez Zarząd w późniejszym terminie i wskazany w ogłoszeniu o którym mowa w art.434 
§1 k.s.h. 
 
6. Akcje Serii H nieobjęte w trybie wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd Spółki 
przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 
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§3 Zmiana Statutu Spółki 
1. W związku z treścią §1 uchwały w Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany. Zmianie ulega § 6 ust. 1 
Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 891.000,00 zł (osiemset dziewięddziesiąt jeden tysięcy złotych) i 
dzieli się na nie więcej niż 8 910 000 (osiem milionów dziewiędset dziesięd tysięcy) akcji o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięd groszy) każda, w tym: 
a) 2 512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset) akcji imiennych serii A o numerach od 1 (jeden) do 2 
512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset), 
b) 900 000 (dziewiędset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 900 000 
(dziewiędset tysięcy), 
c) 250 000 (dwieście pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 250 000 
(dwieście pięddziesiąt tysięcy), 
d) 150 000 (sto pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 150 000 (sto 
pięddziesiąt tysięcy), 
e) 2 512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 
(jeden) do 2 512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset), 
f) 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy), 
g) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) 
każda, o numerach od 1 (jeden) do 1 000 000 (jeden milion), 
h) nie więcej niż 1 485 000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięd tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o 
numerach od 1 (jeden) do 1485000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięd tysięcy)." 

 
§ 4 Dematerializacja Akcji serii H 

oraz wprowadzenie Akcji serii H, Praw do Akcji serii H oraz Praw Poboru Akcji Serii H do 
alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. (NewConnect) 
 
1. Wyraża się zgodę i postanawia się ubiegad o dematerializację Akcji serii H , Praw do Akcji serii H oraz Praw 
Poboru Akcji Serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 
a w szczególności o zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy, o której mowa w art. 5 
wskazanej ustawy, w przedmiocie rejestracji Akcji serii H, Praw do Akcji serii H oraz Praw Poboru Akcji Serii H. 
 
2. Wyraża się zgodę i postanawia się ubiegad o wprowadzenie Akcji serii H, Praw do Akcji serii H oraz Praw 
Poboru Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect") organizowanym w 
oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA. 

§5 Uprawienia i obowiązki Zarządu 
1. Zarząd Spółki dokona wszelki czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały w zgodzie 
z przepisami prawa, a w szczególności: 
 
a) dokona przydziału akcji Seri H oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 
Spółki i jego zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 
 
b) złoży w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału 
zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; 
 
c) podejmie wszelkie działania mające na celu dokonanie dematerializacji akcji serii H, Praw do Akcji (PDA) serii H, 
w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów 
dotyczących rejestracji Akcji serii H, Praw do Akcji serii H oraz Praw Poboru akcji serii H w depozycie papierów 
wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa 
w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. 
zm.). 
 
d) podejmie wszelkie działania mające na celu wprowadzenie Akcji serii H, Praw do Akcji serii H, Praw Poboru 
Akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect") organizowanym w oparciu o 
przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA. A , a w szczególności zawrze umowę z Autoryzowanym Doradcą, złoży wszelkie 
wnioski , zawiadomienia i dokumenty do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z 
wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu wyżej wymienionych instrumentów finansowych; 
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2. Jeśli uzna to za stosowne Zarząd Spółki zawrze umowy o submisję inwestycyjną lub usługową. 
 

§6 Postanowienia koocowe 
Zgodnie z §6a pkt. 6 uchwała wymaga zgody Rady Nadzorczej Eko Export SA. 
 

Uchwała nr 1/2010 

Rady Nadzorczej Spółki EKO EXPORT SA 

Z dnia 07.05.2010r 

W sprawie wyrażenia zgody na uchwałę Zarządu Spółki dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

w ramach kapitału docelowego w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii z prawem poboru i ich 

objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej oraz zmiany statutu. 

 

Rada Nadzorcza Eko Export SA ,działając w oparciu o §6a Statutu Spółki, uchwala co następuje: 

 

§1 

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na podwyższenie kapitały zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego 

przez emisję nie więcej niż 1 485 000 ( jednego miliona czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii H w ramach subskrypcji zamkniętej z prawem poboru. 

§2 

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na przyjętą przez Zarząd cenę emisyjną akcji w wysokości 3,20( słownie, trzy złote 

dwadzieścia groszy) 

§3 

Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Seri H, w tym do podejmowania wszelkich uchwał i 

zawierania wszelkich stosownych umów. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

3.3 Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie 
 
Akcje Serii G oraz Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie 
przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku, co oznacza, że na dzieo 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego są tożsame w prawach do dywidendy z akcjami już  notowanymi w 
Alternatywnym Systemie Obrotu (tj. z akcjami serii B, C ,D, E i F ), jak również z akcjami serii A, które nie zostały 
dotychczas wprowadzone do obrotu . 

 
3.4 Prawa wynikające z instrumentów finansowych oraz zasady ich realizacji  
 
Prawa wynikające z  praw do akcji (PDA).  

Prawa do Akcji nowej emisji Serii H (PDA) to papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 p.1 lit. a Ustawy o obrocie. 
PDA będą przyznane subskrybentom Akcji Serii H, którym przydzielono Akcje Serii H i zostaną zarejestrowane na 
rachunkach papierów wartościowych ich posiadaczy. Jedynym prawem z tych papierów wartościowych jest 
prawo do otrzymania Akcji Serii H. Po zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w 
drodze emisji Akcji Serii H, posiadacze PDA otrzymają Akcje Serii H w liczbie równej ilości PDA zapisanych na ich 
rachunkach papierów wartościowych. Z chwilą rejestracji Akcji Serii H przez KDPW Prawa do Akcji wygasną. W 
przypadku gdy sąd rejestrowy nie dokonana zarejestrowania podwyższenia kapitału wynikającego z emisji Akcji 
Serii H, prawa do Akcji Serii H wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego 
odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału do rejestru. 

 
Prawo Poboru 

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 k. s. h. W przypadku nowej emisji  Akcji Serii H 
akcjonariusze Emitenta maja prawo pierwszeostwa objęcia nowych akcji  w ofercie publicznej w stosunku do 
liczby posiadanych przez nich akcji.  Prawo Poboru jest papierem wartościowym w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. a 
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Ustawy o obrocie. Prawa Poboru zostały zarejestrowane w dniu prawa poboru przypadającym 7 czerwca 2010 
roku na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Emitenta, w liczbie jedno Prawo Poboru na jedną 
posiadaną akcję Emitenta serii A, B, D, E, F, i G  . Pięd Praw Poboru uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii H. Po 
upływie terminu przyjmowania zapisów Prawo Poboru wygasa 
 
Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub 
inkorporujących prawo zapisu na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 k.s.h., po spełnieniu 
określonych kryteriów Walne Zgromadzenie może pozbawid dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru 
akcji Spółki w całości lub części. 
 
Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru 
w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej 
ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 k.s.h.). 
Większośd 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego 
stanowi, że nowe akcje mają byd objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich 
oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych 
w uchwale. Większośd 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji 
mogą byd objęte przez subemitenta w przypadku kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą 
części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 k.s.h.).  
 

3.4.2 Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta 
 

Prawo do zbycia akcji 

Zgodnie z art. 337 § 1 k.s.h. akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów ograniczających 
to prawo w stosunku da akcji zwykłych na okaziciela. 

 

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

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 k.s.h. 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 dzieo wypłaty 
dywidendy.  
Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania wobec dywidendy dla żadnych z akcji. Tym samym stosuje się 
zasady ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi 
zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział I Szczegółowych Zasad Działania 
KDPW. Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może byd wyłączone, jednakże 
podlega przedawnieniu. 
 
Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej 

Zgodnie z art. 474 KSH 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 Emitenta  nie 
przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 
 
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na Akcjach 

Akcje mogą byd przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zastawnik 
ani użytkownik nie może wykonywad prawa głosu z akcji zastawionych lub obciążonych prawem użytkowania. 
 

3.4.3 Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 
 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu  

Na podstawie art. 412 § 1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na 
okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce 
co najmniej na tydzieo przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukooczeniem.  
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Prawo głosu 

Z każdą akcją serii B, C, D, E, F, G oraz H  Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Głos może byd oddany przez pełnomocnika, jednakże 
pełnomocnictwo powinno byd udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcje serii A są uprzywilejowane co 
do głosów. Jednej Akcji Serii  A przysługują dwa głosy na  Walnym Zgromadzeniu.  
 

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 410 § 1 k.s.h., niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy 
sporządzid listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby 
akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna byd 
podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. 
Zgodnie z art. 410 § 2 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna byd sprawdzona przez wybraną w tym 
celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 
 
Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o 

umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw   

Zgodnie z art. 400 § 1 k.s.h. akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 10% kapitału zakładowego 
Spółki mogą żądad zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bądź umieszczenia w porządku obrad 
określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyd Zarządowi na piśmie, co najmniej na miesiąc 
przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia 
przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane akcjonariuszowi 
przysługuje prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego Emitenta o upoważnienie do zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy 

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. Wniosek taki należy złożyd 
do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpid nie później niż w terminie tygodnia przed 
Walnym Zgromadzeniem. 
 
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

Na podstawie art. 385 § 3 k.s.h. wybór Rady Nadzorczej powinien byd dokonany w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego 
Emitenta. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu te częśd akcji, która przypada z podziału 
ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą 
utworzyd oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze 
pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę 
akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym 
uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady 
Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 
 
Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki 

Stosownie do art. 428 § 1 k.s.h. akcjonariusz może zgłosid w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie 
udzielenia przez Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie 
takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże 
zgodnie z art. 428 § 2 k.s.h. Zarząd powinien w określonych wypadkach odmówid udzielenia informacji. Ponadto 
zgodnie z art. 428 § 3 k.s.h. w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielid akcjonariuszowi Spółki żądanej 
przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakooczenia Walnego 
Zgromadzenia. 
Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 k.s.h. akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka 
handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku 
dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) k.s.h. wobec określonej spółki handlowej albo 
spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym 
mowa powyżej, może żądad również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumieo 
z innymi osobami. 
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Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich to: 

 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 k.s.h.); 

 prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 
k.s.h.); 

 prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do żądania 
wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (art. 
407 k.s.h.); 

 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz prawo do 
otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 k.s.h.); 

 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 
Emitenta (art. 505, 540 i 561 k.s.h.). 

 
Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma prawo do złożenia wniosku do sądu 
rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych (art. 429 § 1 k.s.h.) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 
akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na podstawie art. 428 § 4 k.s.h. (art. 429 § 2 k.s.h.). 
 
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy Emitenta 
lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 k.s.h., akcjonariusz może wytoczyd 
przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z 
powództwem uprawniony jest: 

 zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów 

 akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu 
zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu, 

 akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

 akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad 
danego Walnego Zgromadzenia.  

 
Zgodnie z art. 424 § 2 k.s.h. w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia należy wnieśd w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, 
nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 
 
Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły 

szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 k.s.h.) 

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną osobę każdy 
akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieśd 
pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą 
powoływad się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane 
przez Emitenta zrzeczenie się roszczeo o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie 
wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  
 
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 

Zgromadzenia. 

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 k.s.h. wystąpid przeciwko Spółce z powództwem 
o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie 
powinno byd wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie 
później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 
 
Prawo do żądania wydania świadectwa depozytowego 

Zgodnie z art. 328 § 6 k.s.h. akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta przysługuje 
uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych. Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje 
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natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże 
Akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. 
 

3.5 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty 
dywidendy w przyszłości  
Zgodnie z art. 395 k.s.h., organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz 
o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyd się w terminie 6 miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni 
rok obrotowy wysokośd dywidendy, dzieo ustalenia prawa do dywidendy oraz dzieo wypłaty dywidendy (art. 348 
§ 3 k.s.h.). 
 
Zarząd Emitenta w okresie najbliższych dwóch lat  będzie wnioskował akcjonariuszom o pozostawienie w Spółce i 
nie przeznaczaniu na wypłatę dywidendy takiej części zysku jaka będzie potrzebna  do pokrycia strat z lat 
ubiegłych oraz niezbędna dla finansowania rozwoju Emitenta.  
 

3.6 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych 
z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem 
Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku 
 
W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych 
z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystad 
z porad świadczonych przez doradców podatkowych. 
 

3.6.1 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 
 

3.6.1.1 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według 
następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

 podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

 przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych 
w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych), 

 podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt.. 4 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych), 

 płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej 
do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze 
stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. skierowanym do 
KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby 
fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

 
3.6.1.2 Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie  papierów 
wartościowych 
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowośd prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu 
(art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest 
odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich 
wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). 
Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na 
zasadach ogólnych. 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 
pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, 
o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 
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 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających 
osobowośd prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub 
art. 23 ust. 1 pkt. 38, 

 różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowośd 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana częśd a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakooczeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 
ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazad dochody uzyskane w roku 
podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowośd prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 
osobowośd prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana częśd, i obliczyd należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawie 
o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za 
granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 
 

3.6.2 Opodatkowanie dochodów osób prawnych 
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie „dochodu z udziału 
w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, 
z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest dochód 
faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na 
rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartośd majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, 
dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartośd kwot 
przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 
 
Należy wskazad, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do 
przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki 
w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza 
się kwot w tej części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych 
w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty 
nie stanowiące przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym 
podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 
 

3.6.2.1 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych 
w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

 podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się 
w wysokości 19% uzyskanego przychodu 

 zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, 
które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych): 
1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 

będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym 
niż Rzeczpospolita Polska paostwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym paostwie 
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należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3. spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt. 1, 

4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest: 
 spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 
 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

 
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w pkt. 3, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 
(akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku 
osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania 
tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości 
określonej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do 
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% 
dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do 
zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 
 
Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku 
dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu 
skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 
 

3.6.2.2 Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 
wartościowych 
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę 
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania 
przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży 
papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 
Zgodnie z art. 25 Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały papiery 
wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji 
podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na 
rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku 
roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego 
od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 
Podatnik może również wybrad uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za 
granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 
 

3.6.3 Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 
 
Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie 
prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane 
z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają 
w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 

 osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i 

 osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 
2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
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Jednak zasady opodatkowania oraz wysokośd stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend  i innych udziałów 
w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą byd zmienione postanowieniami umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub 
zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. 
W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów 
osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy 
i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.  
 
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki 
podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie 
podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do 
celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ 
administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie 
zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od 
podatnika certyfikatu rezydencji. 
Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki: 

1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym 
niż Rzeczpospolita Polska paostwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym paostwie 
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3. spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt. 1, 

4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest: 
 spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 
 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

 
Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w pkt. 3, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 
(akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku 
osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania 
tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości 
określonej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do 
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% 
dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do 
zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 
 
Emitent bierze odpowiedzialnośd za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz 
inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
podlegają opodatkowaniu w Polsce. 
 

3.6.4 Podatek od spadków i darowizn 
 
Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 
darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, 
podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

 w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem 
polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 
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 prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Wysokośd stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieostwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 
darczyocą i obdarowanym. 
 

3.6.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 
 
Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona z podatku od czynności 
cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:  
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, 
jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów 
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 
Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami 
finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w Alternatywnym 
Systemie Obrotu. W związku z czym obrót instrumentami finansowymi Emitenta jest zwolniony z podatku od 
czynności cywilnoprawnych. 
W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega  opodatkowaniu podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. 
b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku 
od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.  
Ponadto, na podstawie art. 2  pkt. 4, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają 
czynności prawne, jeżeli przynamniej jedna ze stron z tytułu dokonywania tej czynności na podstawie odrębnych 
przepisów jest:  
-  opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub  
-  zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem - między innymi - umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach  
handlowych. 
 

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

3.7 Cel Emisji 
Celem emisji Akcji Serii G i H jest budowa prawidłowej struktury źródeł finansowania majątku obrotowego 
Emitenta w kontekście Jego planowanego rozwoju i wejścia na nowe rynki zbytu. Stosowana do tej pory przez 
Emitenta polityka finansowania  długiem kredytowym majątku obrotowego, wyczerpuje już swoje możliwości ze 
względu na naturalne ograniczenia zdolności kredytowej Emitenta. Planując zwiększenie udziału kapitałów 
własnych w finansowaniu majątku obrotowego Emitent chce również ograniczyd koszty finansowe związane z 
wykorzystaniem bankowych źródeł pozyskiwania kapitału.  Jednocześnie mając na względzie aktualną, ostrożną 
politykę Banków co do nadmiernego zaangażowania kredytowego wobec podmiotów posiadających należności 
eksportowe, Emitent pragnie zapewnid sobie stały dostęp do stabilnego kapitału, mogącego finansowad rozwój 
jego działalności gospodarczej związanej z wzrastającym zapotrzebowaniem na produkty Spółki.  
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4. Dane o Emitencie 

 
4.1 Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz z numerami 
telekomunikacyjnymi oraz identyfikatorem według właściwej klasyfikacji 
statystycznej oraz numeru według właściwej identyfikacji podatkowej 

 
 
 
 
 

Tabela 4 Podstawowe dane o Emitencie 

Firma: Eko Export 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Bielsko – Biała 

Adres: ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko – Biała 

Telefon: +48 33 81 96 288 

Faks: +48 33 81 96 287 

Adres poczty elektronicznej: info@ekoexport.pl 

Adres strony internetowej: www.ekoexport.pl 

NIP: 5471865541 

REGON: 072266443 

KRS: 0000308459 
 

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 wyniku przekształcenia spółki przekształcanej Eko 
Export Sp. z o.o. w spółkę przekształconą Eko Export S.A. w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne, 
Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej 
zapisami.  
 

4.4 Wskazanie  sądu, który wydał  postanowienie  o   wpisie do właściwego   
rejestru a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie 
wymagało  uzyskania  zezwolenia – przedmiot   i numer zezwolenia oraz 
wskazanie organu, który je wydał 
 
Dnia 24 lutego 1999 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej zarejestrował pod nr RHB 3420 spółkę Vidimedia 2000 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (później Eko Export Sp. z o.o.). 
 
Dnia 31 stycznia 2003 r. Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
wydał postanowienie o wpisie Spółki Eko Export Sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000149927. 
  
W dniu 18 czerwca 2008 r. Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego Spółka Eko Export została zarejestrowana jako Spółka Akcyjna. 
Spółka została wpisana do rejestru pod numerem 0000308459.  
 

http://www.ekoexport/
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4.5 Krótki opis historii Emitenta 
    
Rok 1999 

W 1999 r. została zawiązana spółka pod firmą Vidimedia 2000 Sp. z o.o. W nowo powstałej spółce kapitał 

zakładowy wynosił 4.000 zł i dzielił się na 40 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł. 

Wspólnikami spółki Vidimedia 2000 byli Dazi Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (20 udziałów) oraz Pan 

Jacek Dziedzic (20 udziałów). Spółka Vidimedia 2000 Sp. z o.o. nie prowadziła działalności operacyjnej do 2003 r.  

 
 
1999r. 

10 lutego zawiązana została Spółka pod firmą Vidimedia 2000 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością na mocy aktu notarialnego Repertorium A nr 876/1999 w kancelarii 
notarialnej Mariusza Świerczka w Bielsku-Białej. 

24 lutego Spółka Vidimedia 2000 Sp. z o.o. została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym B pod 
numerem 3420.   

 

Rok 2003 

W 2003 roku działalnośd Spółki została wznowiona pod nową firmą (Eko Export Sp. z o.o.). Głównym 
przedmiotem działalności Spółki stało się pozyskiwanie i przerób mikrosfer. W tym celu Spółka nabyła w roku 
2003 linię produkcyjną i urządzenia przesiewające firmy Algaier wraz z technologią pozyskiwania mikrosfer. 
Początkowo Emitent utrzymywał głównie kontakty handlowe z Trelleborg Fillite z Wielkiej Brytanii, jednak 
w związku z pojawieniem się Omega Minerals GmbH, który gwarantował wyższą wielkośd sprzedaży Emitentowi, 
w połowie roku została podpisana umowa na wyłącznośd sprzedaży.  
 
2003r. 

9 stycznia na mocy umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Panem Zbigniewem Bokunem a DAZI 
Investment S.A. oraz na mocy umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Panem Jackiem 
Dziedzicem a Panią Agnieszką Bokun zmianie uległa struktura wspólników spółki, która 
przedstawiała się następująco: Pan Zbigniew Bokun (20 udziałów), Pani Agnieszka Bokun (18 
udziałów) oraz Pan Jacek Dziedzic (2 udziały). 

12 stycznia Spółka na podstawie umowy z LABO-HOLDING EKO Sp. z o.o. nabyła projekt w zakresie 
technologii suszenia mikrosfer i podziału na frakcje o odpowiedniej granulacji, który 
umożliwia otrzymanie surowca alternatywnego „mikrosfera”. 

15 stycznia podjęta została uchwała przez Walne Zgromadzenie Wspólników (akt notarialny 
Repertorium A nr 204/2003) na mocy, której została zmieniona firma pod którą działała 
spółka z Vidimedia 2000 Sp. z o.o. na Eko Export Sp. z o.o. 

31 stycznia na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000149927. 

6 lutego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej zarejestrowana została zmiana 
firmy Spółki. 

2 kwietnia na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników podwyższony został kapitał 
zakładowy Spółki z kwoty 4.000 zł do kwoty 50.000 zł. Kapitał zakładowy dzielił się na 100 
udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Udziały w Spółce zostały objęte przez 
dotychczasowych wspólników w następujący sposób. Pan Zbigniew Bokun objął 50 
udziałów, Pani Agnieszka Bokun objęła 45 udziałów oraz Pan Jacek Dziedzic objął 5 udziałów. 

26 maja na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostały zmiany w strukturze własnościowej 
Spółki. 

14 sierpnia podpisana została umowa na wyłącznośd pomiędzy Spółką a Omega Minerals GmbH.   
 

Rok 2006 

W 2006 roku Emitent rozpoczął kilka znaczących inwestycji mających na celu zwiększenie wydajności produkcji 
i rozszerzenie oferowanego asortymentu produktów. Inwestycje te obejmowały zakup urządzenia firmy Algaier 
przesiewającego mikrosferę, wdrożenie nowego systemu „zasilająco-transportowego” oraz zakup nowego 
palnika a także wag porcjujących. Ponadto Spółka ponownie podjęła współpracę z Trelleborg Fillite. 
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Najistotniejszym wydarzeniem w 2006 roku było otrzymanie certyfikacji jakości zgodnie z wymogami ISO 
9001:2000 oraz ISO 14001:2004. 
 
2006r. 

19 kwietnia przyznanie certyfikatu ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004 w zakresie produkcja, import 
i eksport mikorsfery 

13 listopada na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podwyższony został kapitał zakładowy Spółki 
do kwoty 52.500 zł w drodze utworzenia 5 nowych udziałów, skierowania do Pana 
Zbigniewa Bokuna. Udziały zostały objęte za kwotę 800.000 zł a nadwyżka ponad wartośd 
nominalną została przeznaczona na kapitał zapasowy.  

27 grudnia na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego Spółka zarejestrowane zostały zmiany w strukturze 
własnościowej. 

 

Rok 2007 
W związku z niewywiązaniem się jednego z kontrahentów z umów dostaw surowca, Spółka skupiła się na 
poszukiwaniach alternatywnych źródeł dostaw. Ponadto Emitent w celu zdywersyfikowania struktury odbiorców, 
rozpoczął poszukiwania nowych odbiorców. W trzecim kwartale 2007 roku Spółka podpisała porozumienie 
o współpracy ze spółką Cofermin Rohstoffe GmbH. Ponadto pod koniec 2007 roku Emitent odzyskał 
wierzytelnośd od nierzetelnego kontrahenta co w efekcie przełożyło się na ustabilizowanie sytuacji finansowej 
w Spółce.   
Zakooczenie inwestycji rozpoczętych w 2006 roku pozwoliło Spółce zwiększyd moce produkcyjne z 5.000 ton do 
12.000 ton rocznie. Ponadto Emitent rozpoczął rozbudowę powierzchni magazynowej, w celu minimalizacji 
wpływu sezonowości dostaw surowca. Docelowa pojemnośd magazynowa Spółki to 6.000 ton surowca oraz 
1.000 ton wyrobów gotowych. Innym aspektem działalności mającym na celu zabezpieczenie się przed 
sezonowością pozyskiwania surowca było założenie spółki zależnej Eko Wostok Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie, w 
której Emitent objął 60% kapitału zakładowego. Głównym zadaniem spółki zależnej jest pozyskiwanie surowca na 
terenie Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie prowadzone były działania zmierzające ku zaimplementowaniu 
oprogramowania umożliwiającego stały monitoring produkcji.      
 
2007r. 

31 maja na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podwyższony został kapitał zakładowy Spółki 
do kwoty 62.500 zł w drodze utworzenia 20 nowych udziałów. Udziały zostały objęte przez 
Pana Jacka Dziedzica (10 udziałów) i spółkę DAZI Investment S.A. (10 udziałów) i pokryte 
wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości 290.000 zł. Nadwyżka ponad wartośd 
nominalną została przeznaczona na kapitał zapasowy. 

6 lipca na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego Spółka zarejestrowane zostały zmiany w strukturze 
własnościowej. 

9 sierpnia zawarte zostaje porozumienie o współpracy pomiędzy Emitentem a Cofermin Rohstoffe 
GmbH. 

6 września Spółka Eko Export Sp. z o.o. jako założyciel objęła 60% udziału w kapitale zakładowym spółki 
zależnej Eko Wostok Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie (w Federacji Rosyjskiej). Pozostałe 40% 
jest w posiadaniu 4 osób fizycznych, z których każda posiada 10%.    

18 września na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podwyższony został kapitał zakładowy spółki 
do kwoty 82.500 zł w drodze utworzenia 40 nowych udziałów skierowanych do DAZI 
Investment S.A. Udziały zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości 
położonej w Bielsku-Białej. Wartośd nieruchomości została oszacowana na 4.767.000 zł. 

9 października na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Wspólników umorzonych zostało 5 udziałów, 
których właścicielem był Pan Zbigniew Bokun. Walne Zgromadzenie podjęło również 
uchwałę o ustanowieniu 5 nowych udziałów i skierowaniu ich do Pana Jacka Dziedzica.   

15 listopada na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostały zmiany w strukturze własnościowej 
Spółki przewidziane w uchwałach z dnia 18 września 2007 r. 

10 grudnia na mocy zawartej pomiędzy Panem Zbigniewem Bokunem a Panią Jolantą Sidziną-Bokun 
umowy sprzedaży udziałów Pani Jolanta Sidzina-Bokun nabyła 50 udziałów Spółki. 
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Rok 2008 
Emitent w 2008 roku kontynuował zwiększanie możliwości produkcyjnych poprzez szereg inwestycji. Główne 
z nich to budowa nowej linii dosuszania mikrosfery, budowa nowego wymiennika ciepła i zakup nowego palnika, 
co przyczyniło się do uzyskiwania drobniejszych, szlachetniejszych, a w efekcie bardziej rentownych frakcji 
mikrosfery. W planach Emitenta było dokooczenie działalności budowy hali magazynowej surowca oraz 
uniezależnienie się od sezonowości dostaw surowca. W związku z tym Emitent podjął kroki mające na celu 
pozyskanie niezbędnych środków na realizację tych celów m.in. poprzez zawarcie umowy inwestycyjnej 
z Privilege Capital Management S.A. oraz emisję nowych akcji (serie B, C, D a także serii F pod koniec roku).  
Ponadto Emitent podpisał w 2008 r. kilka bardzo istotnych kontraktów na dostawy mikrosfery mokrej szarej 
i białej zabezpieczające produkcję do kooca 2008 r. (na poziomie 7 000 ton) oraz na pierwszą połowę 2009 r. (ok. 
11 000 ton rocznie). Mając na celu zwiększenie rozpoznawalności marki swoich produktów pod koniec 2008 roku 
właściciele Spółki zdecydowali się na podjecie kroków zmierzających do wprowadzenia instrumentów 
finansowych Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. 
 
2008r. 

4 lutego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostały zmiany w strukturze własnościowej 
Spółki przewidziane w uchwałach z dnia 9 października 2007 r. oraz umową sprzedaży 
udziałów z 10 grudnia 2007 r. 

7 lutego na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podwyższony został kapitał zakładowy Spółki 
do kwoty 502.500 zł w drodze utworzenia 840 nowych udziałów. Udziały zostały objęte 
przez dotychczasowych wspólników: spółkę DAZI Investment S.A. (255 udziałów), Pana Jacka 
Dziedzica (101 udziałów), Panią Agnieszkę Bokun (229 udziałów) oraz Panią Agnieszkę 
Sidzinę-Bokun (255 udziałów). Udziały te zostały pokryte wkładami pieniężnymi o łącznej 
wartości 290.000 zł. Nadwyżka ponad wartośd nominalną została przeznaczona na kapitał 
zapasowy. 

17 marca zawarcie umowy inwestycyjnej z Privilege Capital Management S.A. 

21 maja podjęcie przez Walne Zgromadzenie Wspólników uchwały nr 1 w sprawie przekształcenia 
Eko Export Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Eko Export Spółka Akcyjna.  

18 czerwca na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowano przekształcenie formy prawnej Emitenta ze 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

25 czerwca podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B i C.  

3 lipca podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie zmiany 
uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 25 czerwca 2008 r. 
 

sierpieo W wyniku objęcia akcji serii B (cena emisyjna 1,11 zł), akcji serii C (cena emisyjna 1,94 zł) 
oraz akcji serii D (cena emisyjna 0,10 zł), Emitent pozyskał środki w wysokości blisko 1,5 mln 
zł na dalszy rozwój działalności.     

15 września na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej zarejestrowane zostało 
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 502.500,00 zł do kwoty 632.500,00 zł. 

6 listopada podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w kwestii zamiany 
2.512.500 imiennych akcji serii A na 2.512.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E.  

27 listopada na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej zarejestrowana została zamiana 
2.512.500 akcji imiennych serii A na 2.512.500 akcji okaziciela  

30 grudnia podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G, a także uchwały o ubieganiu się o 
wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu na 
rynku NewConnect 

 

Rok 2009 
Na początku 2009 roku, w wyniku zakooczenia emisji akcji serii F, Emitent pozyskał środki w wysokości 300 tys. zł. 
Objęcie akcji miało na celu dokapitalizowanie Spółki w związku z zabezpieczeniem płynności finansowej Emitenta 
w dłuższych horyzoncie czasowym. W lutym 2009 roku zakooczono budowę drugiej części linii produkcyjnej, 
służącej do uszlachetniania produktów, której celem było rozszerzenie asortymentu oferowanych dla 
kontrahentów produktów. Rozbudowa linii produkcyjnej pozwoliła Emitentowi jednocześnie na zwiększenie 
mocy produkcyjnych do 20 tys. ton rocznie.  
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W związku z przyśpieszeniem rozwoju Emitenta, a także wdrażaniem najnowszych (pionierskich) rozwiązao wśród 
producentów mikrosfery w Europie, Emitent rozpoczął procedury mające na celu uzyskanie dofinansowania z 
funduszy europejskich. W tym celu złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (POIG) – działanie 8.2. Kwota dofinansowania, o którą ubiega się Emitent to 1,3 mln zł. 
W dniu 3 lipca 2009 roku Emitent powziął o otrzymaniu dofinansowania na kwotę 985.200,00 zł w ramach 
wskazanego powyżej działania informację i  w dniu 03.08.2009r. podpisał stosowną umowę w tym zakresie.  
Ponadto w ramach zaplanowanych działao strategicznych, związanych z rozszerzeniem kanałów dystrybucji i 
zbudowania fundamentów dla pozyskania kapitału finansującego dalszy rozwój Spółki, prowadzone były prace 
nad upublicznieniem Spółki. Przystosowanie przedsiębiorstwa do spełnienia wymogów spółki giełdowej i 
wprowadzenie akcji  EKO EXPORT S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect  oraz pierwsze 
ich notowanie w dniu 16.07.2009r. otworzyło nowy rozdział  w budowaniu wizerunku firmy wśród jej otoczenia 
biznesowego. 
W ramach programu zrównoważonego finansowania zapasów oraz prowadzenia bieżącej działalności handlowej 
Spółka na podstawie umowy kredytowej z Bankiem Przemysłowo Handlowym SA pozyskała w dniu 25.08.2009r 
krótkoterminowe środki obrotowe w kwocie 700 000,-zł. Kredyt ten miał charakter pomostowy       ( umożliwił 
rozpoczęcie gromadzenia surowca na okres jesienno-zimowy) do dnia  01.10.2009 , w którym to Spółka podpisała 
właściwą umowę kredytową z Deutsche Bank S.A. Na podstawie zawartej Umowy ramowej Bank stał się dla 
Spółki główną instytucją finansową współpracującą w zakresie obsługi bieżącej , kredytowania działalności 
gospodarczej oraz wpływającą na politykę finansową Spółki. 
 Zwiększenie limitu kredytowego do kwoty 2 000 000,zł i przejście na średnioterminowe instrumenty dłużne było 
częścią realizowanego planu uruchomienia zaplecza finansowego pozwalającego na płynne gromadzenie surowca 
i utrzymanie zwiększonych zapasów własnych  oraz prowadzenie aktywnej, bieżącej działalności handlowej do 
odbiorców na rynku europejskim. Zwiększenie limitu kredytowego pozwoliło również na przygotowanie się do 
eksportu i przystąpienie do finalizacji kontraktu w ramach  działao zmierzających do pozyskania klientów z poza 
Europy. 
Prace nad pozyskaniem Partnera umożliwiającego wejście produktom Eko Export  SA na rynek Amerykaoski  
rozpoczęto  już w II kw.2009r. Przeprowadzone wizytacje firmy i audyt procesu technologicznego oraz gotowych 
produktów pozwolił na pozyskanie w grudniu 2009r pierwszych zamówieo z poza Europy. 
 
2009r. 

styczeo W wyniku objęcia akcji serii F (cena emisyjna 3,00 zł), przez dotychczasowych akcjonariuszy  
Emitent pozyskał środki w wysokości blisko 0,3 mln zł na zabezpieczenie płynności 
prowadzonej działalności. 

luty  zakooczenie rozbudowy linii produkcyjnej  

16 marca Złożenie wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach POIG – Działanie 8.2. 

7 kwietnia Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej zarejestrowane zostało 
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 632.500,00 zł do kwoty 642.500,00 zł. 

29 maja zawarcie porozumienia z Privilege Capital Management  

3 lipca  Otrzymanie od Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, informacji w przedmiocie 
otrzymania dofinansowania na kwotę 985.200,00 zł w ramach Programu  Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.2 

13 lipca  W dniu 13 lipca 2009 roku, na podstawie Uchwały Nr 304/2009 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na 
rynku NewConnect zostały następujące akcje zwykłe na okaziciela EKO EXPORT S.A. o 
wartości nominalnej 0,10 zł każda: 1) 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 2) 250.000 
akcji zwykłych na okaziciela serii C, 3) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 4) 
2.512.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 5) 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

16 lipca  W dniu 14 lipca 2009 roku, zgodnie z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. nr 311/ 2009 , pierwszy dzieo notowao dla akcji zwykłych na okaziciela serii 
B, C, D, E oraz F został wyznaczony na dzieo 16 lipca 2009 roku. Akcje serii B, C, D, E oraz F są 
notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowao ciągłych pod skróconą 
nazwą "EKOEXPORT" i oznaczeniem "EEX". Wraz z Tym faktem samoistnie wygasło 
porozumienia z Privilege Capital Management (PCM)  i tym samym zasiniały podstawy 
prawne do zniesienia zabezpieczeo hipotecznych na nieruchomości Spółki,  gwarantujących 
wykonanie tej umowy przez Emitenta wobec PCM. 

03 sierpnia   
W dniu 03.08.2009 Zarząd podpisał umowę z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego 
działającą w imieniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu 
"Opracowanie i wdrożenie automatycznego systemu zakupu i sprzedaży mikrosfery przez 
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Eko Export S.A. w Bielsku-Białej". Spółce zostało przyznane 985 200 PLN, w ramach 
Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.2.  Stanowi to 73,30 % 
wartości projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2009-2011 

25 sierpnia   
W dniu 25 sierpnia 2009r. została zawarta z Bankiem BPH S.A. umowa o udzielenie kredytu 
obrotowego, w wysokości 700 tyś zł., z przeznaczeniem na finansowanie działalności 
bieżącej. Jako zabezpieczenie kredytu wystawiony został przez Eko Export S.A. weksel „in 
blanco” wraz ze stosowną deklaracją wekslową oraz złożono wniosek do Sądu Rejonowego 
w Bielsku-Białej, Wydział VII Ksiąg Wieczystych o wpis hipoteki umownej, kaucyjnej do 
wysokości 1.190 tyś zł, na nieruchomości znajdującej się w wieczystym użytkowaniu Eko 
Export S.A. W/w kwota została przeznaczona na finansowanie programu zakupu i 
utrzymania zapasów surowców oraz bieżącej działalności handlowej. Środki finansowe 
pochodzące z kredytu pozwolą na utrzymanie zapasów własnych na poziomie 
gwarantującym płynną obsługę spływających zamówieo na drugie półrocze 2009r 

15 wrzesieo 2009 Do dnia 15 września 2009r Privilege Capital Management S.A. dokonał w ramach transakcji 
zawartych na rynku NewConnect sprzedaży 1. 293. 000 akcji spółki Eko Export S.A. Przed 
przeprowadzeniem powyższych transakcji PCM S.A. posiadał 1 293 000 akcji Spółki Eko 
Export S.A. co stanowiło 14,47% udziału w ogólnej liczbie głosów. Po przeprowadzeniu 
powyższych transakcji Privilege Capital Management S.A. przestał byd akcjonariuszem 
Emitenta. Privilege Capital Management S.A jest funduszem typu Private Equity 
inwestującym na rynku prywatnym i był inwestorem finansowym, inicjującym i 
wspierającym kapitałowo wejście Spółki Eko Export S.A. na rynek New Connect . 

1 październik  
W dniu 01 października 2009 r. Spółka podpisała z Deutsche Bank PBC S.A z siedzibą w 
Warszawie, Oddział Bielsko Biała Umowę ramową określającą kwotę oraz zasady 
finansowania przez Deutsche Bank PBC S.A działalności gospodarczej Spółki Eko Export S.A 
Na podstawie zawartej umowy ramowej Bank umożliwił Spółce kredytowanie jej 
działalności gospodarczej do maksymalnej, łącznej wysokości 2.000.000,-zł ( słownie dwa 
miliony złotych). Przyznany limit kredytowy dotyczy sumy wykorzystania przez Spółkę 
różnych produktów finansowych (kredytów, gwarancji, itd ) oferowanych w ramach Umowy 
ramowej przez Bank w tym czasie. Kredytowanie jest dostępne przez okres 36 miesięcy od 
dnia zawarcia Umowy ramowej, tj. do dnia 31.10.2012r. Jednak że kwota kredytu którego 
spłata zostanie rozłożona na okres 36 miesięcy jest ograniczona i nie może przekroczyd 
1.500.000,-zł . Maksymalna kwota kredytu dostępna w tzw. linii wielozadaniowej wynosi 
500.000,-zł. Prawnym zabezpieczeniem zobowiązao wynikających z Umowy ramowej oraz 
umów zawartych dla uruchomienia poszczególnych kredytów ,obok standardowego 
pełnomocnictwa do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi i oświadczenia o 
poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 Ustawy z dnia 29.08,2002r Prawo Bankowe, 
jest: 
- weksel własny in blaco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową  
- hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 3 000.000,-zł na nieruchomości będącej w 
wieczystym użytkowaniu Eko Export S.A. położonej w Bielsku białej przy ulicy Strażackiej. 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego 
typu umów. 
Pierwsze uruchomienie środków finansowych, udostępnionych w ramach kredytowania na 
podstawie zawartej Umowy ramowej , nastąpiło bezgotówkowo w kwocie 850.000,-zł i było 
przeznaczone na pełną spłatę kredytu udzielonego Spółce przez Bank BPH S.A.Tym samym 
zobowiązanie kredytowe wobec banku BPH. SA wygasł i zaistniała podstawa prawna do 
wykreślenia hipoteki umownej kaucyjnej na kwotę 1.190.000,-zł ustanowionej jako 
zabezpieczenie kredytu na rzecz Banku BPH S.A. 
Na podstawie zawartej Umowy ramowej Bank stał się dla Spółki główną instytucją 
finansową współpracującą w zakresie obsługi bieżącej , kredytowania działalności 
gospodarczej oraz oddziaływania na politykę finansową Spółki. 
Zwiększenie limitu kredytowego i przejście na średnioterminowe instrumenty dłużne było 
częścią realizowanego planu uruchomienia zaplecza finansowego pozwalającego na płynne 
gromadzenie i utrzymanie zwiększonych zapasów własnych surowców oraz prowadzenie 
bieżącej działalności handlowej, pod kątem aktywnej sprzedaży do odbiorców na rynku 
europejskim, jak również rozwinięcie rozpoczętych działao zmierzających do pozyskania 
klientów z poza Europy. 
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16 grudnia   
Wraz z potwierdzeniem, pomyślnego zakooczenia  próby przemysłowych mikrosfery 
dostarczonej do odbiorcy w USA Spółka. Rozpoczęła sprzedaż mikrosfery na rynek 
Amerykaoski .Partnerem handlowym Spółki EKO EXPORT S.A na rynku Stanów 
Zjednoczonych została jedna z największych Firm zajmujących się handlem surowcami 
specjalistycznymi w USA.  Nawiązanie relacji handlowych z nowym Odbiorcą i otwarcie 
możliwości eksportu na rynek Stanów Zjednoczonych, będzie miał istotny wpływ na wynik 
finansowy Emitenta w 2010r. 

 
Rok 2010 
W pierwszym półroczu 2010r Zarząd Spółki kontynuował prace związane z przygotowaniem zaplecza 
finansowego niezbędnego dla  sprostania  zamówieniom na nowo otwarty rynek Amerykaoski oraz podjął 
działania ukierunkowane na dalszą dywersyfikację rynków zbytu i rozszerzenie zastosowania  produktów Spółki w 
nowych dziedzinach przemysłowych.  W tym celu zwiększono o kwotę 130 000EUR   krótko terminowe 
zaangażowanie kredytowe w Deutsche Bank PBC  SA oraz dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o 
100. 000zł przez emisję 1. 000. 000 zł akcji zwykłych na okaziciela serii G. W wyniku tej emisji Emitent uzyskał 
kwotę 3 000.000. zł na prowadzenie bieżącej działalności produkcyjnej. Jednocześnie w związku z wzrastającą 
wielkością zamówieo od nowo pozyskanych partnerów handlowych z Europy i Stanów zjednoczonych oraz w 
związku z otwarciem się w miesiącu maju możliwości sprzedaży do odbiorców z branży wydobywczej ropy 
naftowej, Zarząd podjął uchwałę o ponownym podniesieniu kapitału zakładowego kwotę do 148. 500 zł i emisji w 
trybie oferty publicznej do 1.485. 000 akcji Serii H prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 
W miesiącu czerwcu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podsumowujące rok obrotowy 2009.   
 
2010r. 

12 marca   
Zarząd podpisał z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie oddział w Bielsku-Białej, 
umowę kredytową na kwotę 130 000 EUR ( sto trzydzieści tysięcy EUR). 81. Pozostałe 
warunki nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu kredytów.  

8 kwiecieo 2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały o podwyższeniu  kapitału 
zakładowego Eko Export SA o kwotę nie więcej niż 100 000,-zł  w drodze emisji, z 
wyłączeniem prawa poboru,  nie więcej niż 1.000.000. Akcji zwykłych na okaziciela  Seri G, 
i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej , jak 
również w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do 
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie 200.000,-zł 
przez okres dwóch lat, wraz z możliwością wyłączenia przez zarząd prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. 

15 kwiecieo 2010 Objęcie akcji serii G (cena emisyjna 3,00 zł), w ramach subskrypcji  prywatnej przez  9 
inwestorów,  W wyniku tej subskrypcji Emitent pozyskał środki w wysokości  3 mln zł na 
zakup surowca i finansowanie prowadzonej działalności bieżącej. 

5 maja 2010 Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej zarejestrowane zostało 
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 642.500,00 zł do kwoty 742.500,00 zł. 

10 maja 2010 Podjęcie przez Zarząd Spółki Eko Export SA Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 148 500 zł w 
drodze emisji nie więcej niż 1.485.000  akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 
0,1,zł każda i cenie emisyjnej 3,2 zł  z zachowaniem prawa poboru. 

7 czerwca 2010 Dzieo ustalenia prawa poboru do Akcji nowej emisji Serii H 

9 czerwca 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2009. 

 

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

4.6.1 Kapitały tworzone przez Emitenta 
Zgodnie ze Statutem Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały: 

a. kapitał zakładowy, 
b. kapitał zapasowy, 
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c. kapitał rezerwowy, 
d. inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

4.6.2 Kapitał Zakładowy 
Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi     742.500 
zł i jest w pełni opłacony. Kapitał zakładowy jest podzielony na 7.425.000 akcji , w tym: 

 

 2.512.500 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł; 

 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł; 

 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł; 

 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł; 

 2.512.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł; 

 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. 

 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł 
 
Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i zarejestrowanych 
akcji. 
 

4.6.3 Kapitał Zapasowy 
Zgodnie z art. 396 § 1 KSH w Spółce należy utworzyd 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.  
 
Nadzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zapasowy Emitenta wynosi  9.589.251,75 zł.  
 
W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartośd nominalną akcji 
objętych w drodze emisji , bądź mogą na niego składad się środki finansowe przeznaczone z zysku z lat 
poprzednich. Podana na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wartośd kapitału zapasowego 
uwzględnia też w/w nadwyżki uzyskane w drodze emisji Akcji serii G, zarejestrowanej w dniu 05.05.2010r.  
 

4.6.4 Pozostałe pozycje Kapitału Własnego 
Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składad: 

 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku zbycia 
lub nabycia składników majątku trwałego; 

 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej przeznaczone 
z zysku, na inwestycje bądź inne cele ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy; 

 Zysk (strata) z lat ubiegłych – w  tej pozycji wykazuje się wysokośd niepokrytych strat bądź wysokośd 
niepodzielonego zysku z lat poprzednich; 

 Zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy. 
 
 
Kapitał własny na koniec roku obrotowego 2009 

 
W pasywach bilansu na koniec roku obrotowego 2009 poszczególne pozycje kapitałów Emitenta przedstawiały 
się następująco: 
 
Tabela 5 Kapitał własny Emitenta na dzieo 31.12.2009 r. (w tys. PLN) 

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA 31.12.2009 r. 

Kapitał (Fundusz) własny 6 340,32 

Kapitał (Fundusz ) podstawowy    642,50 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)   0 

Kapitał (Fundusz) zapasowy    689,25 

Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny   0 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   0 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 46,64  

Zysk (strata) netto -244,78 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) 0 
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4.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 
Kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony w całości.  
 
Poza wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości położonej w Bielsku-Białej, której wartośd została 
oszacowana na 4.767.000 zł., wniesionym w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego do kwoty 82.500 zł 
w drodze utworzenia 40 nowych udziałów skierowanych do DAZI Investment S.A., na mocy uchwały 
Zgromadzenia Wspólników z 18 września 2007 r., do Spółki nie wniesiono wkładów niepieniężnych.  
 

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

4.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na 
podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia 
kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego może byd 
podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału 
zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może 
byd jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 
 

4.9.1 Liczba akcji  i wartośd kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu 
przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach 
kapitału docelowego może byd podwyższony kapitał zakładowy 
 
Kapitał zakładowy Emitenta, na podstawie zmian w statucie wprowadzonych uchwałą nr 5. NWZ z dnia 
08.04.2010r., może zostad  podwyższony do kwoty 200.000,-zł ( dwieście tysięcy złotych) w terminie 2 lat od dnia 
wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy, w drodze emisji 
nie więcej niż 2.000.000  (dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 0,1zł każda ( dziesięd groszy każda). Powyższa 
zmiana statutu została wpisana do rejestru  przez Sąd w dniu 05.05.2010r.  
Na podstawie §6a Statutu Emitenta Zarząd może wykonywad powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego 
albo kilku kolejnych podwyższeo kapitału zakładowego w granicach określonych w powyżej. Z mocy postanowieo 
§6a Statutu Emitenta  Zarząd jest również upoważniony do  podejmowania uchwał oraz innych działao w sprawie 
dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, 
podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działao w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty 
publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu (rynek „NewConnect") lub na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
SA. 
 

4.9.2 Liczba akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu 
Informacyjnego może byd jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w  trybie kapitału 
docelowego 
 
W terminie ważności Dokumentu Informacyjnego, na podstawie upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia 
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zawartego w §6a Statutu Emitenta, kapitał zakładowy 
Emitenta może zostad podwyższony o kwotę 51. 500 zł ( pięddziesiąt jeden tysięcy piędset złotych ) w drodze 
emisji 515.000 ( piędset  piętnaście tysięcy) akcji  o wartości nominalnej 0,1 zł każda ( dziesięd groszy każda). 
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4.9.3 Podstawa Prawna 
Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447  kodeksu spółek handlowych oraz §30 pkt. 5 Statutu Spółki 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie( NWZ) w dniu 08.04.2010r. uchwałą nr 5 zmieniło  Statut Eko Export SA 
przez dodanie po paragrafie 6 paragrafu 6a w  następującym brzmieniu:    
 

UCHWAŁA nr 5 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

EKO EXPORT S.A. z dnia 08 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez zarząd prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej 
 

§1 Zmiana treści Statut w zakresie Upoważnienia dla Zarządu 
1. Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447  kodeksu spółek handlowych oraz §30 pkt. 5 Statutu Spółki 
zmienia się Statut Eko Export SA przez dodanie po paragrafie 6 paragrafu 6a w  następującym brzmieniu 
         „                                        

1) Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o 
łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200 000,00  (dwieście tysięcy złotych 00/100) złotych, w 
drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeo kapitału zakładowego w  granicach określonych 
powyżej (kapitał docelowy).  

2) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w 
ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 2 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców 
zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. 

3) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawid dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w 
części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w 
związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem 
ust. 7  poniżej. 

4) Z zastrzeżeniem ust. 6 o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje 
o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany  do: 

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, 
b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną , subemisję usługową  lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji,  
c) podejmowania uchwał oraz innych działao w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania 

umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, 
d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działao w sprawie odpowiednio emisji akcji w 

drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji 
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect") lub na rynku 
regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 

5) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą byd obejmowane za wkłady pieniężne lub 
niepieniężne. 

6) Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału 
docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. 

7) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego może emitowad warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa 
zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do 
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.” 
 

2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego 

zmiany do statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą. 

 

4.10 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były 
notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi 
kwity depozytowe 
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Akcje Serii B, C, D, E, oraz serii  F Emitenta zostały w dniu 13 lipca 2009 roku wprowadzone do Alternatywnego 
Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Notowanie Akcji Serii B, C, D, E oraz F rozpoczęło się na sesji w dniu 16 lipca 2009 roku.  
 

Żadne inne instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na zorganizowanych rynkach 
instrumentów finansowych  
 
W związku z instrumentami finansowymi Spółki nie były nigdy wystawiane kwity depozytowe 
 

4.11 Podstawowe informacje na temat powiązao organizacyjnych lub 
kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalnośd, ze 
wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w 
stosunku do każdego z nich co najmniej nazwy, formy prawnej, siedziby, 
przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej 
liczbie głosów 
 
4.11.1 Powiązania kapitałowe Emitenta 
 
Emitent tworzy grupę kapitałową, w skład której oprócz Spółki wchodzi: 

 Eko Wostok Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie (Federacja Rosyjska) – 60% udziału w kapitale zakładowym 
i taki sam w głosach na Walnym Zgromadzeniu 

Właścicielami 40% udziałów w spółce Eko Wostok Sp. z o.o. są dwie osoby fizyczne, narodowości rosyjskiej, nie 
będące powiązane ani kapitałowo, ani personalnie z Emitentem, członkami jego organów lub akcjonariuszami 
Spółki. 
W dniu 17.07.2007 r. została zarejestrowana w Moskwie spółka Inwest Projekt Sp. z o.o. Na mocy uchwały 
Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 06.09.2007 r. zmieniona został firma spółki (na Eko Wostok Sp. z o.o.) 
i podpisano umowę założycielską oraz zatwierdzono nową redakcję statutu.  
Przedmiotem działalności spółki Eko Wostok Sp. z o.o. jest pozyskiwanie mikrosfer oraz wsparcie techniczne i 
logistyczne procesów wydobycia i transportu mikrosfer na terenie Federacji Rosyjskiej. Celem powołania spółki 
zależnej przez Emitenta było zapewnienie uzyskania nowych źródeł surowca, co wpłynie korzystnie na 
uniezależnienie się od dotychczasowych dostawców surowca. 
Działalnośd  Spółki Eko Wostok Sp. z o.o. jest okresowa i aktywizuje się w okresie wzmożonych działao 
związanych pozyskiwaniem surowca i jego źródeł.  
 
W związku z niespełnieniem żadnego z poniżej wskazanych warunków tzn. : 

– łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób, 
– łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7 500 000 euro, 
– łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej 

nie przekroczyły równowartości 15 000 000 euro. 
Emitent korzysta z wyłączenia, w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprowadzania finansowego, 
przewidzianego w art. 56 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, 
Nr 76, poz. 694, z późn. zmianami). 

 
4.11.2 Powiązania pomiędzy członkami organów Emitenta i Akcjonariuszami 
 
Pomiędzy członkami organów Emitenta oraz pomiędzy członkami organów a akcjonariuszami zachodzą 
następujące powiązania: 
 Pani Agnieszka Bokun jest siostrą Pana Igora Bokuna 
 Pan Marcel Dziedzic jest siostrzeocem Pana Jacka Dziedzica 
 Pan Zbigniew Bokun jest ojcem Agnieszki Bokun i Igora Bokuna 
 Pani Jolanta Sidzina-Bokun jest żoną Pana Zbigniewa Bokun  
 Pan Zbigniew Bokun pełni funkcję Prezesa Zarządu DAZI Investment S.A. 
 Pani Agnieszka Bokun jest akcjonariuszem DAZI Investment S.A. (48,73% udziału w głosach i kapitale 
 zakładowym) oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DAZI Investment S.A. 
 Pan Igor Bokun jest akcjonariuszem DAZI Investment S.A. (51,02% udziału w głosach i kapitale 
 zakładowym) oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej DAZI Investment S.A. 
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Spółka DAZI Investment S.A. zajmuje się zarządzaniem kompleksem biurowo-przemysłowym zlokalizowanym przy 
ul. Strażackiej 81 w Bielsku-Białej.  
Na nieruchomośd tę składają się: 

1. działka o powierzchni 1,904 h 
2. kompleks obiektów biurowych, magazynowych i hal produkcyjnych o łącznej powierzchni około 10 tys.  

m kw.  
3. utwardzone place, drogi wewnętrzne i parkingi (częśd zadaszona)  
4. cały teren zakładu jest monitorowany przez Spółkę KOMES, dozorowany przez własnych portierów całą 

dobę oraz ogrodzony 
Emitent podnajmuje od spółki DAZI Investment S.A. powierzchnie biurowe.  
W związku z występującym powiązaniem personalnym oraz kapitałowym Emitenta oraz spółki DAZI Investment 
S.A., Emitent informuje, iż wszelkie transakcje zawierane pomiędzy podmiotami zgodne są z warunkami 
rynkowymi, natomiast zakres dalszej współpracy będzie podyktowany dalszym rozwojem Emitenta. 
Poza wskazanymi powyżej powiązaniami nie występują żadne inne powiązania kapitałowe, organizacyjne lub 
personalne o istotnym wpływie na działalnośd Spółki. 
 
Oprócz wskazanych powyżej nie występują istotne powiązania majątkowe, organizacyjne lub personalne 
pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów Spółki lub jej głównymi akcjonariuszami a 
Autoryzowanym Doradcą mające wpływ na działalnośd Emitenta. 
 

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

4.12.1 Informacje podstawowych  produktach i usługach 
 

4.12.1.1 Przedmiot działalności 
Przedsiębiorstwo Eko Export S.A. jest firmą zajmującą się zakupem, przetwarzaniem i dystrybucją mikrosfer 
uszlachetnionych oraz dystrybutorem labosilu. Emitent prowadzi działalnośd od 2003 roku i w tym okresie zdążył 
stad się jednym z wiodących producentów mikrosfery w Europie (wg szacunków Emitenta obecnie Spółka posiada 
ok. 10% udział w rynku). W związku ze spadkiem rentowności sprzedaży oraz popytu na labosil, Emitent skupił 
całą działalnośd gospodarczą na produkcji i dystrybucji mikrosfery. Jednakże Spółka nie wyklucza, iż w przypadku 
otrzymania atrakcyjnych zamówieo na labosil, w przyszłości powróci do sprzedaży tego materiału. Aktualnie 
Spółka nie prowadzi obrotu handlowego tym towarem.    
Głównym surowcem do produkcji mikrosfery suchej jest mikrosfera wilgotna, która jest otrzymywana w wyniku 
spalania węgla w elektrowniach węglowych. Spółka importuje zapakowany surowiec bezpośrednio do  
magazynów, gdzie zmniejsza się jego wilgotnośd poprzez piętrowanie i leżakowanie. Następnie mikrosfera trafia 
do działu produkcyjnego, gdzie w wyniku obróbki termicznej i fizycznej podlega procesowi suszenia i sortowaniu 
na poszczególne frakcje, które określają maksymalną wielkośd ziarenek mikrosfery.  
W 2009 roku Spółka zwiększyła w IV kwartale 2009ri i w I. kw 2010r  import mikrosfery „suchej” ,która jest 
półproduktem w procesie technologiczny wytwarzania mikrosfer. Mikrosfera sucha jest droższa ale posiada 
wilgotności na poziomie  1%-2% , przez co jej dalsza obróbka  staje się taosza i łatwiejsza.  Dostawy mikrosfery 
„suchej”, pomimo zwiększonych kosztów jej zakupu, możliwe są  praktycznie przez cały rok kalendarzowy, co ma 
istotne znaczenie szczególnie w przypadku wzrostu zamówieo w okresie jesienno-zimowym. Przyjęte rozwiązanie  
pozwoliło na szybkie wykorzystanie  tego surowca w procesie technologicznym prowadzonym przez Spółkę i 
zwiększenie dostaw w odpowiedzi na zamówienia do nowych odbiorców. 
 

4.12.1.2 Model biznesu 
W związku ze zdywersyfikowanym procesem produkcyjnym Emitent oferuje szeroki asortyment produktów: 
mikrosfery białą i szarą we frakcjach 150, 300 i 500 mikronów, a także inne na specjalne zamówienie klientów. 
Spółka jest również dystrybutorem labosilu. Emitent na przestrzeni kilku lat opracował bardzo efektywny 
i rentowny model biznesu.  
Emitent wytwarza swoje produkty z dwóch rodzajów surowca:  z mikrosfer surowych- wilgotnych o niższej 
jakości, jak również z półproduktu jakim jest mikrosfera sucha. Pozyskiwanie surowca opiera się na współpracy z 
elektrowniami węglowymi, dla których mikrosfera wilgotna jest odpadem. Surowiec jest nabywany po niskich 
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cenach a następnie przy wykorzystaniu specjalistycznych technologii produkowana jest wyselekcjonowana 
mikrosfera w postaci produktu koocowego. Drugi sposób otrzymywania produktu koocowego opiera się na 
nabywaniu już przetworzonych mikrosfer o niskiej jakości i słabszych właściwościach, a następnie poddawaniu ich 
procesowi uszlachetniania. W ten sposób Emitent uzyskuje produkt o wyższej jakości i lepszych właściwościach, 
pożądanych przez odbiorców.  
Emitent prowadzi działalnośd o charakterze produkcyjnym, który w głównej mierze opiera się na surowcu 
pozyskiwanym jako odpad z elektrowni węglowych. Mikrosfera surowa ma wilgotnośd od 15% do 40%, 
a w procesie technologicznym stosowanym przez Emitenta uzyskuje się mikrosfery o wilgotności do 0,3%. 
Mikrosfera sucha podlega tylko procesowi dosuszania i uszlachetniania, przez co skraca się czas uzyskania 
produktu koocowego.    
Spółka organizuje proces zaopatrzenia, produkcji i zbytu we własnym zakresie oraz korzysta z doświadczenia 
i kanałów dystrybucyjnych swoich partnerów strategicznych: Minoxid GmbH oraz Cofermin Rohstoffe GmbH, 
dwóch przedsiębiorstw niemieckich będących znaczącymi dystrybutorami produktów Emitenta na rynki Europy 
Zachodniej (blisko 55% w 2009r).  
 
W grudniu 2009roku Spółka, realizując strategię dywersyfikacji rynków, pozyskała nowego Partnera 
umożliwiającego wejście produktom Eko Export  SA na rynek Amerykaoski. Przeprowadzone wizytacje firmy i 
audyt procesu technologicznego oraz gotowych produktów pozwolił na pozyskanie pierwszych zamówieo z poza 
Europy. Partnerem handlowym Spółki EKO EXPORT S.A na rynku Stanów Zjednoczonych jedna z największych 
Firm zajmujących się handlem surowcami specjalistycznymi w USA. Spółka Partnera handlowego z USA jest 
notowana na Giełdzie w Nowym Yorku, posiada  ona  oddziały w Pekinie, Moskwie, Belgii i Australii. Spółka nie 
ujawnia nazwy Partnera Amerykaoskiego ze względu na zastrzeżenia umowne oraz interes handlowy obu stron 
kontraktu.  Ze względu na fakt, iż przewidywania co do popytu zgłaszanego przez amerykaoski rynek surowcowy 
w 2010r. nie są jeszcze ustabilizowane, nie można określid skali łącznej wielkości zamówieo na 2010r. Jakkolwiek 
ramowe porozumienie dotyczące dostaw w okresie od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011 r., z intencją 
kontynuowania w latach następnych, na  dostawy o wartości od. 2.439.000 EUR  od kwoty 2.804.000 EUR. 
zostało w maju 2010  zawarte.  
 
Spółka nieustannie poszukuje nowych zastosowao mikrosfery i wykorzystania przez odbiorców w różnych 
gałęziach przemysłu. W tym celu rozpoczęła prace nad zastosowaniem Mikrosfer w przemyśle wydobywczym 
Ropy naftowej. Prace nad dopuszczeniem do wykorzystania mikrosfery w procesach wydobywczych ropy 
naftowej  zakooczono w miesiącu maju 2010 r . kontraktem, który  przewiduje dostawy na 1 rok (od 1 lipca 2010 
do 1 lipca 2011) z możliwością przedłużenia na lata kolejne. Minimalna kwota gwarantowanych przez Emitenta  
rocznych dostaw wynosi 563 tyś EUR , zaś maksymalna przewidywana kwota i wielkośd progresji sprzedaży jest w 
trakcie dalszych negocjacji, których wyniki zostaną przedstawione w drugiej połowie 2010 roku. 
 
Spółka dąży do zaoferowania klientom optymalnego produktu o ponadprzeciętnym standardzie. W tym celu 
w całym procesie produkcji i dystrybucji szczególne znaczenie dla Spółki ma: 

 dbałośd o dobór wśród dostawców jak najlepszych i przyjaznych surowców, spełniających oczekiwania 
przyszłych klientów, 

 produkcja mikrosfer zgodnie z oczekiwaniami klientów, zakładająca dostosowanie struktury, frakcji 
i jakości do ich potrzeb i możliwości finansowych, 

 profesjonalna obsługa klienta – pracownicy firmy to kompetentni specjaliści w swoich dziedzinach, 

 dotrzymywanie terminów realizacji produkcji oraz dostaw mikrosfer do klienta. 
 

4.12.1.3 Przewagi konkurencyjne 
Emitent w krótkim czasie od rozpoczęcia działalności osiągnął dominującą pozycję na krajowym rynku oraz  
znaczącą pozycję na europejskim rynku producentów mikrosfery. Było to efektem konsekwentnie realizowanej 
strategii oraz wypracowania efektywnego modelu biznesowego. Ponadto Emitent posiada inne atuty, dzięki 
którym możliwe było osiągnięcia bieżącej pozycji. 
Do najważniejszych przewag konkurencyjnych Emitenta należą: 

 Efektywnośd transportu  
Eko Export S.A. współpracuje z firmami transportowymi (Inter-Grabex Logistic Sp. z o.o. oraz Pekaes S.A. 
oraz Rail & Sea Sp. z o.o.) i może zorganizowad dostawę gotowej mikrosfery na miejsce przeznaczenia. 

 Innowacyjna linia produkcyjna i efektywny proces technologiczny 
Suszenie mikrosfer odbywa się na linii zaprojektowanej zgodnie z własną technologią Spółki. Linia ta 
pozwala w sposób ciągły suszyd mikrosfery oraz frakcjonowad je w zależności od potrzeb na mikrosfery o 
różnej granulacji. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązao Emitent uzyskuje ok. 99,9% 
efektywności procesu produkcyjnego.  
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 System Eko Sfera 
Spółka kładzie nacisk na implementowanie najnowszych rozwiązao mających na celu usprawnienia 
procesu produkcyjnego przy jednoczesnym podniesienie jakości produktów finalnych. W związku z tym 
wykorzystuje ona specjalnie przystosowany do jej działalności system Eko Sfera. Eko Sfera to system 
logistyczno – magazynowo – laboratoryjny. Jego zadaniem jest kontrola i nadzór nad produkcją, od 
momentu otrzymania surowca (badania każdej dostarczonej partii surowca), poprzez proces produkcji 
(z każdej wyprodukowanej palety pobierana jest próbka i badana w laboratorium, jeżeli spełnia 
parametry towaru dopuszczana jest do sprzedaży, jeżeli nie trafia do ponownego przerobu) aż do chwili 
dostarczenia towaru do klienta. Eko Sfera umożliwia szczegółową identyfikację wyprodukowanych 
produktów zgodnie z systemem ISO. 

 Doświadczony zespół specjalistów 
W laboratorium chemicznym Emitenta zespół specjalistów na bieżąco czuwa nad jakością oferowanych 
produktów. Spółka ponadto posiada bardzo duże doświadczenie przy współpracy z kontrahentami 
z krajów z Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Kazachstan, Mołdawia) oraz Europy Zachodniej (Wielka 
Brytania, Niemcy, Hiszpania). 

 Umiejętnośd generowania wysokich marż na produkowanych wyrobach 
W związku z przeznaczaniem znacznych środków na pozyskiwanie nowych źródeł dostaw oraz duży 
i stale rosnący portfel zamówieo (w I kw. 2010r zrealizowano zamówienia na kwotę 2 619 tyś PLN, tj. ok. 

651 tyś EUR, zaś w analogicznym okresie w 2009 r było 1 318 tyś PLN, tj. ok. 294 tyś EUR) Emitent zakupuje 
znaczne ilości surowca co poprzez efekt skali powoduje możliwośd zakupu mikrosfery przeznaczonej do 
przerobu w korzystnych cenach. Dodatkowo znajomośd rynków zbytu w całej Europie daje Spółce 
możliwośd dotarcia do ostatecznych odbiorców mikrosfer i budowania nowych kontaktów. 

 Uproszczona struktura organizacyjna  
Spółka posiada płaską strukturę organizacyjną, co daje jej przewagę w postaci elastyczności i szybkości 
w podejmowaniu decyzji oraz sprawności działania. 

 

4.12.1.4 Produkty  
Głównym produktem oferowanym przez Emitenta jest mikrosfera. Mikrosfera to ziarna szlaki powstające 
w czasie spalania pyłu węglowego w dużych paleniskach, najczęściej elektrowniach. Mikrosfera ma postad 
drobnego, sypkiego pudru składającego się z pustych części sferycznych o cienkich ściankach z krzemionki 
aluminiowej, których średnica to kilkadziesiąt setek mikronów. 
Mikrosfera to doskonale izolujący i wypełniający materiał o wielostronnych możliwościach zastosowania. Niska 
przewodnośd cieplna, dobre właściwości izolacyjne, bardzo niska gęstośd nasypowa, wysoka odpornośd na 
temperaturę, a także drobnoziarnista struktura powodują, że mikrosfera: 

 jest materiałem budowlanym o wielostronnym zastosowaniu nadającym się do produkcji i wypełniania 
elementów budowlanych, elementów izolujących, warstw ocieplających, wykładzin ściennych, 
elementów zdobniczych, jak i do produkcji materiałów ogniotrwałych i wewnętrznych do pieców;  

 może byd użyta jako izolacyjny i samosmarujący proszek do form odlewniczych;  

 jest doskonałym środkiem gaszącym;  

 ma zastosowanie jako dodatek do wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz do farb i lakierów 
powodują podwyższenie się wytrzymałości cieplnej tych wyrobów;  

 zwiększa dźwiękochłonnośd materiałów wykładzinowych; 

 obniża palnośd oplotów kablowych z PCV;  

 znajduje zastosowanie przy przeróbce ropy naftowej i produkcji różnego rodzaju ceramiki 
elektrotechnicznej; 

 stanowi doskonały sorbent przydatny do usuwania zanieczyszczeo (np. ropy naftowej z powierzchni 
wód). 

Emitent oferuje swój produkt w bardzo szerokim asortymencie tj. w podziale na dwa główne rodzaje mikrosfery 
i w podziale na trzy główne frakcje zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 Mikrosfera biała 
o frakcja 150 
o frakcja 300 
o frakcja 500  

 Mikrosfera szara  
o frakcja 150 
o frakcja 300 
o frakcja 500. 

Na specjalne zamówienie klientów Emitent również produkuje mikrosfery o innych frakcjach. 
W związku ze swoim unikalnymi cechami produkt ten ma zastosowanie m.in. w następujących branżach: 
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Ceramika materiały ogniotrwałe, masy lejne, dachówki, cegły ognioodporne, cement glinowy, 
materiały izolacyjne, powłoki. 

Tworzywa sztuczne tłoczywa BMC i SMC, odlewanie wtryskowe, modelowanie, wytłaczanie, podłogi PCV, 
cienkie powłoki, nylon, polietylen dużej gęstości, polietylen małej gęstości, 
polipropylen. 

Budownictwo cementy specjalne, zaprawy, zaprawy murarskie, tynki, materiały dachowe, panele 
wygłuszające, powłoki, torkret, beton natryskowy. 

Rekreacja łodzie, sprzęt pływający, kule do kręgli, deski surfingowe, kajaki, sprzęt do gry 
w golfa, obuwie, trawniki i dekoracja ogrodów. 

Samochody kompozyty, podkłady, opony, części silnika, klocki cierne hamulcowe, listwy ozdobne, 
wypełniacze nadwozia, tworzywa, materiały wygłuszające. 

Energia i technika cementy szybów naftowych, płuczki wiertnicze, powłoki przemysłowe, materiały 
szlifierskie, powłoki i kompozyty statków kosmicznych, materiały wybuchowe, 
ramiona śmigieł. 

 

Ponadto Emitent oferuje jako uzupełnienie swojej oferty labosil. Labosil jest pyłem krzemionkowym 
powstającym w procesie produkcji żelazokrzemu. Główną właściwością substancji jest jego ogniotrwałośd.  
Labosil znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w produkcji dóbr przemysłowych 
i konsumpcyjnych takich jak: betony, farby i lakiery, guma mieszanki gumowe, masy uszczelniające, kleje, 
tworzywa sztuczne i żywice. 

4.12.1.5 Struktura Przychodów 
Głównym źródłem przychodów Spółki, jest sprzedaż mikrosfery szarej. Mikrosfera biała stanowi uzupełnienie 
oferty produktowej i jest sprzedawana na specjalne zlecenie kontrahentów. Ponadto do 2007 roku Emitent 
prowadził również sprzedaż labosilu na znaczną skalę, jednakże w związku ze spadkiem rentowności sprzedaży 
oraz popytu na labosil, Spółka zdecydowała o skupieniu działalnośd gospodarczej  tylko na produkcji i dystrybucji 
mikrosfery. Emitent nie wyklucza, iż w przypadku otrzymania atrakcyjnych zamówieo na labosil, powróci do 
sprzedaży tego materiału na dużą skalę. 
 
Tabela 6 Struktura produktowa przychodów w latach 2007-2009 (w tys. PLN) 

 2009 2008 2007 

PLN PLN PLN 

Mikrosfera biała 132 110 528 

 Frakcja 150 81 35 8 

 Frakcja 300 48 75 443 

 Frakcja 500 3 0 76 

Mikrosfera szara 4 239 4 941 2 487 

 Frakcja 150 803 404 136 

 Frakcja 300 286 50 254 

 Frakcja 500 3 150 4 452 2 097 

Labosil 0 34 2 075 

Pozostałe 174 1 810 363 

RAZEM 4 545 6 861 5 452 

Źródło: Emitent 
 

Tabela 7 Struktura geograficzna przychodów w latach 2007-2009 (w tys. PLN) 

 2009 2008 2007 

PLN PLN PLN 

Polska 255 1 83 

Unia Europejska 3960 5 051 4 862 

 Niemcy 3 310 4 642 3 014 

 Litwa 0 0 949 

 Wlk. Brytania 328 115 423 
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 2009 2008 2007 

PLN PLN PLN 

 Słowenia 118 247 414 

 Hiszpania 204 48 61 

USA 330   

Pozostałe kraje 0 1 810 508 

RAZEM 4 545 6 861 5 452 

Źródło: Emitent 

 
Tabela 8.  Struktura geograficzna przychodów w okresie  01.01.-31.05.2010 (w tys. PLN) 
 

 01.01.-31.05.2010 

PLN 

Unia Europejska 1 118 

USA 2 440 

Pozostałe kraje 67 

RAZEM 3 626 

 
 
Wykres 1.   Struktura  geograficzna przychodów w okresie 01.01.- 31.05.2010  (w PLN) 
 

  Źródło: Emitent           

 
4.12.2 Odbiorcy i Partnerzy Handlowi 
Produkty Emitenta są docenianie przez największe przedsiębiorstwa europejskie. Wśród aktualnych klientów 
Spółki można wyróżnid: 

a. Najwięksi pośrednicy w handlu mikrosfer w Europie i USA: 
 

 Cofermin Rohstoffe GmbH, Essen, Niemcy – Cofermin Rohstoffe 
GmbH z siedzibą w Essen oraz oddziałami w Polsce, Rosji, Chinach 
i Japonii jest średniej wielkości międzynarodową firmą zajmującą 
się handlem surowcami. Dzięki szerokiej ofercie specjalistycznych 
surowców jest jednym z wiodących ich dostawców w Europie.  

 

 OMYA-GROUP, OMYA jest czołowym globalnym producentem przemysłowych 
minerałów, głównie wypełniaczy i pigmentów pochodzących z węglanu wapnia i 
dolomitu, oraz ogólnoświatowym dystrybutorem  produktów chemicznych. Założona 
w 1887r. w Szwajcarii OMYA zatrudnia ponad 6000 pracowników w 100 miejscach w 
ponad 50 krajach. W kwietniu 2010r. OMYA GROUP odkupiła od koncernu 
TRELLEBORG  firmę FILLITE z siedzibą w Runcor , Wielka Brytania. Obecnie FILLITE  jest 
częścią OMYA UK Ltd, która sama jest w całości spółką zależną OMYA 

 

1 118 114 zł; 
31%

2 440 957 zł; 
67%

67 176 zł; 2%

Wartośd przychodów netto ze sprzedaży produktów 
w okresie 01.01.-31.05. 2010r. z podziałem na rynki 

obsługiwane przez Eko Export S.A.

Europa - sprzedaż

USA- sprzedaż 

Pozostała sprzedaż
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 Partnerem handlowym Spółki EKO EXPORT S.A na rynku Stanów 
Zjednoczonych jedna z największych Firm zajmujących się handlem 
surowcami specjalistycznymi w USA. Ze sprzedażą  za rok ubiegły w 
kwocie 10,4 miliarda dolarów. Spółka Partnera handlowego z USA jest 
notowana na Giełdzie w Nowym Yorku, posiada  ona  oddziały w 
Pekinie, Moskwie, Belgii i Australii.  

 

 MINOXID GmbH, Mulheim, Niemcy, firma zajmująca się handlem minerałami na 
terenie Europy Zachodniej. Głównie specjalizują się w dostawach dla firm z branży materiałów 
ogniotrwałych.  

 
b. Znaczący odbiorcy koocowi: 

 Koncern ELKEM, Norwegia – głównie dla przemysłu wydobywczego 
ropy naftowej, Spółka córka koncernu ELKEM. Sprzedaje głównie 
takie produkty, jak beton, cement włóknisty, materiały do szybów 
wiertniczych i materiały ogniotrwałe, ale szuka również nowych 
zastosowao. Od 2005 r. stosuje mikrosfery do przemysłu ropy naftowej. W zakupach pełni rolę 
pośrednika dla całego koncernu ELKEM AG.  
                                                                                                                                                            

 Vesuvius dawniej FOSECO, Wielka Brytania  – światowy lider na rynku dostaw 
produktów stosowanych w hutnictwie i przemyśle stalowym. Ich wyroby 
umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości i wydajności. Mają sied sprzedaży w 
32 krajach zakłady produkcyjne w 29 krajach.  
 
 

 3 A Composites -członek grupy Alcan Composites dawniej ALCAN Singen, 
Niemcy – koncern amerykaosko-szwajcarski produkujący płyty elewacyjne 
z aluminium (dla budownictwa wysokiego), gdzie mikrosfera jest 
„wypełniaczem”. Rozpoczynał w 1902 r. od produkcji aluminium. Obecnie 
znacznie  poszerzył swoją ofertę stając się wiodącym światowym 
dostawcą boksytów, korundu i aluminium oraz wysoko cenionym dostawcą materiałów 
przetworzonych i opakowao. Siedziba główna w Montrealu, Kanada. Posiada zakłady i spółki w 61 
krajach.  
 

 AKSYS, Niemcy – producent układów i części dla przemysłu 
samochodowego. Ich systemy wygłuszania dźwięku pozwalają na 
podniesienie komfortu jazdy w wielu modelach samochodów, 
począwszy na luksusowych, a skooczywszy na dostawczych, takich 
jak Volkswagen, Mercedes, BMW, Dacia. Również wytwórca części 
z tworzyw zapewniających obniżenie wagi samochodów, a tym 
samym mniejszy pobór paliwa.  

 

 Europe Minerals - koncern działający na rynku surowców mineralnych 
od ponad 10 lat. Początkowo dostarczał głównie andaluzyt z 
przeznaczeniem dla przemysłu ognioodpornego i ceramicznego, 
wykorzystując własne zakłady rozdrabniające i frakcjonujące w 
Holandii i Afryce Południowej. W ostatnich latach sukcesywnie pozyskuje nowe branże i obszary 
zastosowao dla coraz większej oferty minerałów: farby, polimery, powłoki, branża odlewnicza, 
przemysł ropy naftowej, chemia budowlana , plastiki, metalurgia i inne. 

 

 

4.12.3 Otoczenie rynkowe Emitenta 
 

Sytuacja makroekonomiczna w Unii Europejskiej 

Aktualnie około jednej trzeciej swojej  produkcji Emitent eksportuje do krajów Unii Europejskiej. Produkty 
Emitenta są eksportowane głównie do Niemiec, Anglii i na Litwę, w związku z czym gospodarka tych paostw jak 
również całej Unii Europejskiej ma znaczący wpływ na sprzedaż Emitenta. Jednakże w związku z bardzo szerokim 
zastosowaniem mikrosfery w przemyśle potencjał sprzedaży tego produktu powinien utrzymad się w 2010r co 
najmniej na poziomie roku 2009. 

Ze względy na zobowiązania umowne 

wynikające z relacji handlowych 

Spółka powstrzymuje się chwilowo od 

ujawnienia danych Partnera z USA 
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Głównymi czynnikami powodującymi recesję były: zaostrzenie się światowego kryzysu finansowego, gwałtowny 
spadek handlu i korekty rynkowe w niektórych gospodarkach krajowych. Jednak dzięki działaniu fiskalnych i 
monetarnych środków stymulacyjnych oczekuje się, że wzrost odzyska częściowo swoją siłę w ciągu 2010 roku.  

Rynek mikrosfery w Europie 

Głównym rynkiem na którym działa Emitent jest rynek mikrosfery, produktem który posiada bardzo szerokie 
zastosowanie w przemyśle i nie posiada obecnie substytutów.    
Głównymi krajami, w których dokonywany jest obrót mikrosferą przez Emitenta to: Niemcy, Anglia, Ukraina, 
Rosja oraz Polska.   
Na rynku niemieckim (największym w UE) dominującą rolę odgrywają aktualnie dwaj znaczący pośrednicy:  
MINOXID GmbH i Cofermin Rohstoffe GmbH, z którymi Emitent współpracuje. 
Rynek angielski, arabski i częściowo USA obsługuje firma OMYA- Fillite (Anglia), która produkuje prowadzi 
dystrybucję mikrosfery . 
Na rynku rosyjskim, który jest bardzo mocno rozdrobniony największą rolę odgrywają następujące podmioty: NII 
Projekt Azbest, OAO BELON, GMCR, NC EPITAXIA, które produkują między 1500 ton a 2000 ton rocznie. 
Na rynku ukraioskim działa firma EUROSVIT powiązana kapitałowo z Omega Minerals GmbH. Produkuje ona ok. 
3.000 – 4.000 ton suchych mikrosfer rocznie, wyłącznie dla Omega Minerals GmbH. 
W Polsce działa mała firma Mikromex Sp. z o.o. w Otmuchowie o wielkości produkcji ok. 1.000 – 1.500 ton 
rocznie. Natomiast w Połaocu działa firma Klem produkująca mikrosferę która do produkcji wykorzystuje tylko 
mikrosferę powstającą w elektrowni Połaniec. Roczna produkcja do 800 ton rocznie. Trzecim producentem 
mikrosfery w Polsce jest Biuro Zarządzania i Powiernictwa Wagner-Kalotka K.T., ze swoim zakładem 
produkcyjnym zlokalizowanym w Radomiu. Produkcja mikrosfery w tej firmie oscyluje wokół 1000 ton rocznie 
i jest działalnością poboczną gdyż jej główny kierunek działalności to rekultywacja terenów przemysłowych. Firma 
ta eksportuje materiał do krajów Unii Europejskiej oraz Bliskiego Wschodu.   
 
Czynnikami konkurencyjnymi na rynku mikrosfer w Europie są głównie jakośd rozwiązao technologicznych 
i elastycznośd w reagowaniu na potrzeby klientów. Spółka nie odbiega od cen sprzedaży stosowanych przez 
konkurencję, ale w związku z dokonanymi znacznymi inwestycjami w linię produkcyjną oraz stałym nadzorem nad 
jakością (certyfikaty ISO, komputerowy system kontroli jakości) Emitent podniósł znacznie wydajnośd produkcji 
oraz jakośd sprzedawanych produktów. Ponadto Spółka buduje swoją przewagę konkurencyjna w szczególności 
poprzez elastycznośd w dostosowywaniu się do potrzeb klienta (różne frakcje, opakowanie, oznakowanie, 
kontrola jakości) i szybkośd dostawy. 
Widoczne jest stałe, ciągle rosnące zapotrzebowanie na mikrosferę w Europie i USA . Głównie dotyczy to  
przemysłu samochodowego (np. firma Aksys), przemysłu wydobywczego ropy naftowej (np. Elkem), przemysłu 
materiałów budowlanych (elewacje aluminiowe – Alcan Singen), czy też przemysłu odlewniczego (Foseco GmbH 
Borken), jak też przemysłu farb, tynków, itp. (firmy ze Skandynawii). 
Zapotrzebowanie na mikrosferę jest oczywiście uzależnione od koniunktury gospodarczej, ale wielorakie 
zastosowania (od wydobycia ropy naftowej, poprzez przemysł samochodowy, odlewniczy do budownictwa) 
powoduje, że ryzyko spowolnienia popytu , czy jego załamania jest stosunkowo niskie. 
Ze względu na charakterystyczną budowę mikrosfery (kulista struktura, wypełniona w środku gazem) 
niesłychanie trudno jest wyprodukowad produkt syntetyczny o porównywalnych parametrach izolacyjnych i w 
cenie za jaką obecnie sprzedaje się mikrosferę.  
Głównymi sprzedawcami na rynku mikrosfery w Unii Europejskiej są firmy pośredniczące: Omega Minerals GmbH 
MINOXID GmbH  i Cofermin Rohstoffe GmbH – Niemcy, OMYA- Fillite – Szwajcaria oraz koncern Elkem – 
Norwegia. 
Według szacunków Emitenta zapotrzebowanie na mikrosferę w UE to waha się od 50 do 60 tysięcy ton rocznie 
i stale rośnie.  
 

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 

Emitent prowadzi swoją działalnośd produkcyjną na obszarze Polski, powoduje to zatem znaczną zależnośd 
kondycji finansowo-majątkowej Spółki od sytuacji makroekonomicznej Polski. Szczególnie w kontekście 
zaostrzenia polityki kredytowej instytucji finansowych w kraju. Mając na względzie kontynuowanie przez Zarząd  
finansowania części kapitału obrotowego długiem kredytowym, nastawienie Polskiego sektora bankowego do 
ponoszenia ryzyk kredytowych, wywołane ogólną sytuacji gospodarczej w kraju, może  mied znaczenie dla 
stabilnośd tego źródła finansowania.   
 
Spółka praktycznie nie prowadzi sprzedaży mikrosfery na rynek krajowy, tak więc popyt krajowy związany z 
sytuacja makroekonomiczną w Polsce nie ma wpływu na ilośd sprzedanej mikrosfery. Jednakże deprecjacja 
waluty krajowej w stosunku do rozliczeniowej waluty kontraktów tj. EUR  ma wpływ ma  wartośd generowanych 
przychodów nominowanych w walucie krajowej.  Osłabienie waluty krajowej(PLN) w stosunku do EUR zwiększa 
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wartośd przychodów i wynik finansowy Spółki.  Spółka ponosi wprawdzie koszty bezpośrednio zależne  od 
wzajemnego kursu PLN/EUR np. koszty energii do suszenia mikrosfery, koszty transportu surowca i produktów, 
jednakże w ogólnym rozliczeniu osłabienie waluty krajowej jest korzystne dla działalności eksportowej Emitenta.   
 

4.12.4  Strategia 
Strategia Emitenta zakłada koncentrację na produkcji mikrosfery oferowanej w szerokim zakresie frakcji oraz 
wysokim standardzie jakości na terenie całej Europy i rynku USA oraz w  tych częściach świata, w których 
strategiczni partnerzy handlowi Emitenta posiadają swoje rynki zbytu lub prowadzą działalnośd gospodarczą. 
Główne cele biznesowe Eko Export S.A. obejmują działania zmierzające do umocnienia pozycji Spółki jako 
jednego z największych europejskich producentów mikrosfery. Spółka planuje również pozyskanie i umocnienie 
pozycji w nowych dynamicznie rozwijających się pod kątem zapotrzebowania na mikrosferę rynkach. 
W celu realizacji przedstawionych zamierzeo Spółka będzie dążyła do pozyskiwania kolejnych dostawców 
mikrosfery oraz nowych kanałów dystrybucji i nowych klientów (sprzedaż bezpośrednia) w celu rozszerzenia skali 
działalności i przyspieszenia rozwoju.  
Główne działania Emitenta w związku z realizacją planów strategicznych na najbliższe lata obejmują: 

 Ograniczenie wpływu sezonowości dostaw surowca 
W pierwszej kolejności Emitent planuje podjąd działania mające na celu ograniczenie wpływu 
sezonowości dostaw. W tym zakresie główną inwestycją Spółki będzie zorganizowanie stałych dostaw 
znaczącej ilości surowca oraz wybudowanie hali magazynowej na ok. 2.000 ton surowca oraz ok. 1.000 
ton wyrobów gotowych. Działania te mają na celu uniewrażliwienie Spółki zarówno na wpływ 
niekorzystnych warunków atmosferycznych jak również spotykane w przeszłości problemy z dostawami 
surowca na czas.   

 Rozbudowa kanałów sprzedaży 
Emitent zamierza pozyskad nowych odbiorców zarówno w krajach europejskich oraz w innych częściach 
świata oraz promowad nowe zastosowanie mikrosfery w różnych dziedzinach gospodarki. 

 Podniesienie kapitałów własnych 
Uzyskanie docelowego poziomu kapitałów własnych drodze emisji akcji, pozwalających na finansowanie 
majątku obrotowego ( zakupy surowca, zapasy, należności handlowe) zwiększającego się wraz ze 
wzrostem uzyskiwanych zamówieo na mikrosferę. 

 Ustalenie proporcji źródeł finansowaniu  
Utrzymanie właściwych proporcji kapitałów własnych do finansowania długiem , zapewniających 
optymalizację wartości akcji. 

 Optymalizacja procesów produkcyjnych 
Realizacja Projektu optymalizacji procesów technologicznych, polegającego na   zwiększeniu wydajności 
procesu produkcji i załadunku oraz  wykorzystaniu odpadowego strumienia ciepła powstałego przy 
procesie suszenia mikrosfery do całorocznego ogrzewanie magazynu mikrosfery mokrej oraz zbiorników 
technologicznych z surowcem. Projekt prowadzony jest w celu dalszego zmniejszania kosztów 
bezpośrednich i podniesienia efektywności produkcji . 
 

Ponadto w latach 2010 – 2012 Spółka będzie kładła szczególny nacisk na jakośd produktów i dopasowanie ich do 
indywidualnych potrzeb koocowych odbiorców. Stąd, Emitent będzie rozwijał badania we własnym laboratorium 
jak też doskonalił komputerowy system kontroli jakości produkcji, stanów magazynowych, badao laboratoryjnych 
za pomocą specjalnie stworzonego na potrzeby Spółki systemu Eko Sfera. 
 
Emitent przewiduje, iż przedstawione powyżej cele strategiczne Spółki zostaną  sfinansowane z podniesionych 
kapitałów własnych, pochodzących z zaplanowanych emisji akcji, środków  wypracowanych w toku prowadzonej 
działalności gospodarczej, a także poprzez krótko i średnioterminowe  finansowanie kredytem bankowym.  
 
Zakup surowca niezbędnego do utrzymania ciągłości produkcji   przez cały rok będzie realizowany w pierwszej 
kolejności ze środków własnych, a także  w oparciu o obrotowy kredyt bankowy.  
 
Koszty marketingu i promocji na rynkach docelowych będą ponoszone łącznie z kooperantami działającymi w 
bezpośrednim otoczeniu odbiorców koocowych.  
 
Dalsze prace nad rozwijaniem i implementacją programu Eko Sfera, oraz projektami związanymi z optymalizacją 
procesów produkcyjnych będą finansowane ze środków własnych, a także z funduszy unijnych, o które Emitent 
aktywnie zabiega. 
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4.12.5 Prognozy 
 
W związku z przedstawioną w punkcie 4.12.4 strategią rozwoju Emitenta oraz planowanymi na rok bieżący 
realizacjami zawartych już kontraktów, prognozowane wyniki finansowe Emitenta na rok 2010 prezentują się 
następująco. 
 
Wykres  2. Prognozy finansowe na rok 2010 (w  PLN) 

                 
Źródło: Emitent  
 

Powyższe prognozy zostały przygotowane w oparciu o poniższe założenia: 
1. Partnerzy handlowi zrealizują uzgodnione w kontraktach na lata 2010-2011 wielkości swoich zamówieo. 
2. Dolne granice osiąganych cen mikrosfery w 2010 r. będą wynosiły od 350 – 380 EUR za tonę ,górne 

natomiast będą kształtowały się w zależności o skali popytu , wielkości zamówieo oraz w zależności od 
gatunku (mikrosfera biała lub szara) i frakcji (frakcja „500”, „300” i „150”).  

3. Średnie ceny zakupu i transportu surowca w 2010 r. nie zmienia się skokowo w stosunku do roku 2009 i 
wzrosną  w granicach od  5% do 18 % za tonę w zależności od gatunku, wilgotności i wielkości dostaw. 

4. Kurs rozliczeniowy  EUR/PLN będzie kształtowała się  w przedziale 1 EUR/3,7-3,9 PLN  
Ponadto Emitent zakłada, że nie będą miały miejsca zdarzenia nadzwyczajne, natomiast wyniki z działalności 
finansowej za wyjątkiem obciążeo związanych z odsetkami od kredytu irożnic kursowych nie będą miały 
istotnego wpływu na wynik finansowy. 
W zakresie czyników ogólnogospodarczych Emtient zakłada podtrzymanie obecnej polityki monetarnej i fiskalnej, 
a także niezmienną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 19%.               
 

4.13 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym  
inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym 
w Dokumencie Informacyjnym 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym (od 01.01.2009 do 31.12.2010) Emitent dokonał inwestycji na 
kwotę blisko 644 tys. zł. 
Inwestycje te miały w głównej mierze na celu  tworzenie informatycznego systemu koordynacji łaocucha dostaw 
oraz usprawnienie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa.  
 
W 2009 roku Emitent rozpoczął realizację projektu pozwalającego na wpięcie się w rytm produkcyjny kluczowych 
odbiorców. Projekt o nazwie „Opracowanie i wdrożenie automatycznego systemu zakupu i sprzedaży mikrosfery 
przez Eko Export S.A.” zakłada zbudowanie platformy informatycznej wiążącej dostawców surowca , jego 
przetwarzanie, modyfikację, analizę jakości, składowanie i logistykę dostaw, bezpośrednio z systemami 
zaopatrzenia odbiorców koocowych. Projekt podzielony jest na cztery etapy a jego zakooczenie nastąpi 31 
sierpnia 2011r. Projekt wspierany jest dofinansowaniem na kwotę 985.200,00 zł z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (POIG) – działanie 8.2 co stanowi 73,30 % wartości projektu. W dniu 03.08.2009r Spółka 
podpisała umowę z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. umożliwiającą uruchomienie przyznanych 
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środków. Do 31.12.2009r. na realizację projektu Spółka poniosła nakłady w wysokości 183.989,28 zł. W tym częśd 
poniesionych nakładów sfinansowane zostało z  środków  Unii, a częśd  sfinansowano przez Spółkę( zgodnie z 
zasadami dofinansowania). Na kwotę tę składają się koszty wynagrodzeo osób pracujących przy projekcie, zakup 
urządzeo informatycznych oraz zakup usług firmy informatycznej, odpowiedzialnej za opracowanie i wdrożenie 
programu w spółce.  
 
Na początku 2009 roku Spółka zakooczyła budowę nowej linii dosuszania mikrosfery. Celem inwestycji jest 
zwiększenie wydajności linii produkcyjnej po przez dosuszanie zakupionych mikrosfer o niedużej wilgotności i ich 
frakcjonowanie na droższe frakcje (300 i 150).  Linia ta pozwoli na produkcję poza linią podstawową, zwiększając 
tym samym wydajności całego zakładu przy nieznacznym wzroście kosztów. 
 
Koszt własny wytwarzanych środków trwałych w budowie na koniec 2009r wynosi 643 682  i jest sumą  
wydatków dokonanych na: 
 

 opracowanie i wdrożenie automatycznego systemu zakupu i sprzedaży mikrosfery -nakłady wynoszą   
183.989,28 zł 

  program optymalizacji kosztów opalania - zmiany konstrukcyjne pieca i komory suszenia nakłady 
wynoszą 350.285,18 

 program EKO-SFERA - nakłady wynoszą 103.407,43zł 

 pozostałe 6.000zł. 
 
 

4.14 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 
upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym 
 
Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest podmiotem postępowania upadłościowego, 
układowego lub likwidacyjnego.  
 

4.15 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 
arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowao ma lub może 
mied istotne znaczenie dla działalności Emitenta 
 
Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent  nie posiada i nie prowadzone są wobec niego żadne 
postępowania ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne. Postępowania ugodowe wobec ZUS i GEMI Sp. z o.o. których 
Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 10 lipca 2009r zostały zakooczone i rozliczone w 
całości.  
 

4.16 Informacja na temat wszystkich innych postępowao przed organami 
rządowymi, postępowao sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi 
postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 
miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpid według wiedzy Emitenta, a które to 
postępowania mogły mied lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mied 
istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 
 
Emitent nie był i nie jest podmiotem postępowao przed organami rządowymi, postępowao sądowych lub 
arbitrażowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponadto Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie uważa aby 
stał się podmiotem tych postępowao w najbliższej przyszłości. 
 

4.17 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązao 
wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są 
w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 
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Emitent nie posiada zobowiązao z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 2 ust. 1  
Ustawy o obrocie. Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka nie emitowała innych instrumentów 
finansowych niż akcje, w szczególności nie emitowała żadnych dłużnych instrumentów finansowych. 
 

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

Spłata pożyczek  

W roku 2009 Zarząd Emitenta  dokonał spłaty wszystkich pożyczek udzielonych Spółce w latach poprzednich 
przez osoby prawne i fizyczne z przeznaczeniem na inwestycje w rozbudowę zaplecza produkcyjnego i 
budowanie nowych rynków zbytu oraz na przygotowanie Spółki do wejścia w roku 2009 na  NewConnect. 
Całkowita spłata pożyczek, w kwocie 1.428.000 zł, wiązała się z decyzją Emitenta o budowie czytelnej struktury 
źródeł finansowania działalności gospodarczej po przez oficjalne i instytucje kredytowe oraz planowane 
podniesienie kapitałów własnych w drodze emisji akcji. Istotnym argumentem przemawiającym za całkowitą 
spłatą zaciągniętych pożyczek było również zamknięcie pozycji dłużnika wobec jednego z głównych partnerów 
handlowych, firmy Cofermin GMbH z Niemiec w celu prowadzenia dalszych relacji handlowych opartych 
wyłącznie na zasadach rynkowych. 
 
 
 
Jednorazowe rozliczenie kosztów finansowych 
W wyniku ustalenia z Biegłym Rewidentem ostatecznego podejścia do rozliczenia łącznych kosztów finansowych 
w 2009 roku, zmieniły się one z wstępnie kalkulowanej kwoty 512,7 tyś zł do 794, 9 tyś zł., Z czego 282,2 tyś 
kosztów finansowych to dodatkowe odsetki i różnice kursowe od opisanych wcześniej pożyczek, których okres 
rozliczenia w czasie został ograniczony tylko do 2009 roku, wpływając tym samym na korektę osiągniętego 
wyniku finansowego.  
 
Utworzenie rezerw na należności 
Podczas badania sprawozdania finansowego dokonano przeglądu należności Spółki w wyniku Utworzenie 
rezerwy na należności z roku 2008 w kwocie ok. 104 tyś zł , z tytułu niedowagi materiału oraz niezgodnych z 
umową parametrów wilgotności dostaw surowca od kontrahentów z Rosji.  
 
W wyniku opisanych w raporcie przeszacowao i tworzonych rezerw łączna, dodatkowa kwota pozycji 
wpływających na pomniejszenie wyniku finansowego za rok 2009 wyniosła ok. 400 tyś zł. 
 

4.19. Wskazanie   wszelkich   istotnych   zmian   w   sytuacji   gospodarczej,  
majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych 
informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych 
finansowych. 
2010r. 

12 marca   
Zarząd podpisał z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie oddział w Bielsku-Białej, 
umowę kredytową na kwotę 130 000 EUR ( sto trzydzieści tysięcy EUR). 81. Pozostałe 
warunki nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu kredytów.  
Pozyskanie kredytu jest konsekwencją przyjętej przez Zarząd polityki finansowania 
działalności bieżącej środkami pochodzącymi z rynku pieniężnego, do czasu 
przeprowadzenia planowanych emisji akcji i uzyskania zamierzonego poziomu kapitałów 
własnych. Całośd środków finansowych uzyskanych z kredytu przeznaczony zostanie na 
zakup surowca w związku ze stale zwiększającymi się zamówieniami na rynki UE i USA jak 
też z przewidywanymi dostawami dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej. Kredyt 
jest krótkoterminowy. Zabezpieczeniem kredytu jest: 
- weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową 
- hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 195 000 EUR na nieruchomości będącej w 
wieczystym użytkowaniu Eko Export S.A., położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Strażackiej 
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23 marca  W siedzibie Spółki w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie z Partnerami zainteresowanymi 
dostawami mikrosfery, produkowanej przez Eko Export S.A, z przeznaczeniem dla 
przemysłu wydobywczego ropy naftowej. Spotkanie związane było z rozpoczęciem 
drugiego etapu procesu certyfikacji mikrosfery  

8 kwiecieo 2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały o podwyższeniu  kapitału 
zakładowego Eko Export SA o kwotę nie więcej niż 100 000,-zł  w drodze emisji, z 
wyłączeniem prawa poboru,  nie więcej niż 1.000.000. Akcji zwykłych na okaziciela  Seri G, 
i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej , jak 
również w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do 
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie 200.000,-zł 
przez okres dwóch lat, wraz z możliwością wyłączenia przez zarząd prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. 

14 kwiecieo 2010 W dniu 12.04.2010  Emitent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego ( działanie 1.2.3) na łączną kwotę 871 tyś PLN w ramach 
realizowanego „ Projektu zastosowania nowych technologii w procesie produkcji 
mikrosfer:  Efektem docelowym wdrożenia tego projektu jest zwiększenie wydajności 
procesu produkcji i załadunku w jednostce czasu oraz zmniejszenie bezpośrednich 
kosztów produkcji wpływających na uzyskiwaną rentownośd sprzedaży. Wnioskowana 
kwota dopłat wynosi 428.400 zł. 

15 kwiecieo 2010 Objęcie 1.000.000 akcji serii G (cena emisyjna 3,00 zł), w ramach subskrypcji  prywatnej 
przez  9 inwestorów,  W wyniku tej subskrypcji Emitent pozyskał środki w wysokości  3 
mln zł na zakup surowca i finansowanie prowadzonej działalności bieżącej. 

23 kwiecieo 2010 Pozyskanie nowego partnera handlowego na rynku Europejski. Rozpoczęcie współpracy z 
Koncernem OMYA i przyjęcie pierwszych zamówieo na II półrocze 2010r 

5 maja 2010 Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej zarejestrowane zostało 
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 642.500,00 zł do kwoty 742.500,00 
zł.w drodze emisji akcji serii G. 

10 maja 2010 Podjęcie przez Zarząd Spółki Eko Export SA Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 148 500 zł w 
drodze emisji nie więcej niż 1.485.000  akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 
0,1,zł każda i cenie emisyjnej 3,2 zł  z zachowaniem prawa poboru. 

21 maja 2010 Rozpoczęcie dostaw na potrzeby  przemysłu wydobywczego ropy naftowej.  Uzgodniony  
kontrakt przewiduje dostawy na 1 rok (od 1 lipca 2010 do 1 lipca 2011) z możliwością 
przedłużenia na lata kolejne. Minimalna kwota gwarantowanych rocznych dostaw wynosi 
563 tyś EUR , zaś maksymalna przewidywana kwota i wielkośd progresji sprzedaży jest w 
trakcie dalszych negocjacji, których wyniki zostaną przedstawione w drugiej połowie 2010 
roku. 

25maja 2010 Uzgodnienie z Partnerem amerykaoskim. wielkości dostaw mikrosfery na rynek USA na 
okres od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011 r., z intencją kontynuowania w latach 
następnych. W uzgodnionym okresie rocznym  kwota dostaw nie może byd mniejsza od 
ca. 2.439.000 EUR i większa od kwoty 2.804.000 EUR.   

7 czerwca 2010 Dzieo ustalenia prawa poboru do Akcji nowej emisji Serii H 

9 czerwca 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zatwierdziło sprawozdanie finansowe i podjęło 
uchwały w sprawie pokrycia starty za  rok obrotowy  2009 oraz przyjęło sprawozdanie 
Zarządu i Rady Nadzorczej udzielając  absolutorium wszystkim członkom organów 
zarządzających.  

 

4.20  Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta  
 

4.20.1 Osoby zarządzające  
 

Zarząd 

Zgodnie z postanowieniami § 15 Statutu Zarząd Emitenta składa się od jednej do trzech osób, a jego kadencja 
trwa trzy lata. Ponadto Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego 
przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych 
członków Zarządu. Na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta jest  jednoosobowy, a 
w jego skład wchodzi: 

 Pan Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu, 
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Tabela 9  Zarząd Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Od 

Jacek Dziedzic Prezes Zarządu 21.05.2008 21.05.2011 

 
Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 
członka Zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 k.s.h. mandat członka Zarządu wygasa w skutek śmierci, 
rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. 
Prezes Zarządu Emitenta jest powoływany przez Radę Nadzorczą, natomiast członkowie Zarządu są 
powoływani przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza również określa liczbę 
członków Zarządu na każdą kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu Emitenta, który został powołany przez 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. 
Rada Nadzorcza może odwoład członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również 
zawiesid w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. 
Ponieważ członków Zarządu Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do 
składu Zarządu nie ma wpływu na datę koocową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, 
działającego w ramach danej kadencji. 
Aktualnie działający Zarząd Emitenta, to Zarząd pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 21.05.2008 
roku (to jest z dniem podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki) i zakooczy się z dniem 21.05.2011 roku.  
 
Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu, 46 lat 
Absolwent Politechniki Łódzkiej. W latach 1992-1999 był właścicielem firmy produkcyjnej Kart Graf. W latach 
2000-2002 odpowiadał za dział logistyki firmy Videowall Polska. Współzałożyciel Eko Export S.A. pełniący funkcję 
Prezesa Zarządu od początku funkcjonowania Spółki. Umiejętności menadżerskie poparte wieloletnim 
doświadczeniem łączy z dogłębną wiedzą techniczną dotyczącą produkcji mikrosfer oraz znajomością rynku 
dostawców surowca do produkcji mikrosfery z Ukrainy, Kazachstanu i Rosji. 
 
Informacje o sytuacji finansowej i prawnej 
Prezes Zarząd Spółki, Pan Jacek Dziedzic, jest stroną pozwaną w postępowaniu o zapłatę z powództwa Jet Group 
Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Sprawa toczy się przed sądem okręgowym w Legnicy. Jej przedmiotem jest 
prywatne zadłużenie Prezesa Zarządu powstałe w latach 90-tych w związku z prowadzoną w tamtym czasie 
indywidualną działalnością gospodarczą. Sprawa nie ma związku z sytuacją Spółki i pozostaje bez wpływu na 
Spółkę i funkcję Pana Jacka Dziedzica, jako Prezesa Zarządu. Jednocześnie, w nawiązaniu do informacji 
przedstawionej w aneksie do Dokumentu Informacyjnego z dnia 10.07.2009r, Emitent informuje , że  Sprawa o 
ogłoszenie upadłości Pana Jacka dziedzica, (toczącej się pod sygn. akt VI GU 40/09 )zakooczyła się 
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2009 r. Również Sprawa o zakaz 
prowadzenia działalności gospodarczej tocząca się pod sygn. akt VI Gzd 11/09 zakooczyła się Postanowieniem 
Sądu Rejowego w Bielsku-Białej z dnia 29 października 2009 r.  
 
W obu toczących się w/w  postępowaniach prawomocnie stwierdzono, iż brak jest prawnych podstaw dla 
ogłoszenia upadłości Prezesa Zarządu, jako indywidualnego przedsiębiorcy, jak i brak jest prawnych podstaw dla 
orzeczenia względem Prezesa Zarządu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Egzekucja prowadzona 
przeciwko osobie Prezesa Zarządu z wniosku wskazanego została umorzona na wniosek wierzyciela . Mając na 
uwadze już zapadłe rozstrzygnięcia, sprawy te pozostają bez związku i bez wpływu na działalnośd Spółki, a 
przedstawia się je w trosce o zapewnienie inwestorom pełnej przejrzystości informacji i dla uniknięcia 
ewentualnych, a nieuzasadnionych wątpliwości. 

 

4.20.2 Osoby nadzorujące 
 

Rada Nadzorcza 

Zgodnie z § 19 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych na wspólną trzyletnią 
kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa 
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Na dzieo sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego w  skład Rady Nadzorczej Emitenta obecnej kadencji wchodzą: 
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 Pan Igor Bokun – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

 Pani Jolanta Sidzina – Bokun  – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

 Pan Marcel Dziedzic – Sekretarz Rady Nadzorczej 

 Pani Agnieszka Bokun – Członek Rady Nadzorczej 

 Pani Marzena Bednarczyk – Członek Rady Nadzorczej 
 
Tabela 10  Rada nadzorcza Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Igor Bokun Przewodniczący Rady Nadzorczej 21.05.2008 21.05.2011 

Jolanta Sidzina – Bokun Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 21.05.2008 21.05.2011 

Marcel Dziedzic Sekretarz Rady Nadzorczej 21.05.2008 21.05.2011 

Agnieszka Bokun Członek Rady Nadzorczej 21.05.2008 21.05.2011 

Marzena Bednarczyk Członek Rady Nadzorczej 21.05.2008 21.05.2011 

 
Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h., w związku z art. 386 § 2 k.s.h., mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej 
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 
obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 k.s.h. w związku z art. 386 § 2 
k.s.h., mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady 
Nadzorczej ze składu  Rady Nadzorczej. Ponieważ członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje się na wspólną 
kadencję, dlatego też data powołania do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę koocową kadencji, która 
jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, działającej w ramach danej kadencji. 
Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji. Rozpoczęła się ona 
z dniem 21.05.2008 roku (to jest z dniem podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki) i zakooczy się z dniem 
21.05.2011 roku. 
 

4.21 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
 

Tabela 11 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym oraz 
głosach na WZA  

Akcjonariusze liczba akcji liczba głosów 
Udział w Kapitale 

zakładowym 
Udział w ogólnej liczbie głosów 

Agnieszka Bokun 1 312 500 2 300 000 17,68% 23,14% 

Jolanta Sidzina-Bokun 1 363 619 2 169 119 18,37% 21,83% 

DAZI Investment S.A. 922 000 1 426 500 12,42% 14,35% 

Pozostali Akcjonariusze 3 826 881 4 041 881 51,54% 40,67% 

Suma 7 425 000 9 937 500 100,00% 100,00% 

 
Źródło: Emitent 
 
Wykres  3. Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale)  

                                            
Źródło: Emitent 
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Wykres 4. Struktura własnościowa Emitenta (udział w głosach na WZ)  

                                                
Źródło: Emitent 
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5. Sprawozdanie finansowe 

5.1 Opinia Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 
rok obrotowy 2009 
 

 
 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  64 | S t r o n a  
 

 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  65 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  66 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  67 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  68 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  69 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  70 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  71 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  72 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  73 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  74 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  75 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  76 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  77 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  78 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  79 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  80 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  81 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  82 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  83 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  84 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  85 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  86 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  87 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  88 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  89 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  90 | S t r o n a  
 

 
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  91 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  92 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  93 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  94 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  95 | S t r o n a  
 

 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  96 | S t r o n a  
 

 
 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  97 | S t r o n a  
 

 
 
5.2 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 
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5.3 Sprawozdanie Zarządu  z działalności za rok obrotowy 2009 
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6. Załączniki 

6.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru  
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6.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treśd podjętych uchwał 
walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych 
przez sąd 
 
6.2.1 Statut Emitenta 

STATUT 
Eko Export Spółka Akcyjna 

Tekst jednolity 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1. 

1. Firma Spółki brzmi: Eko Export spółka akcyjna.---------------------------------------------- 
2. Spółka może używad skrótu Eko Export S.A.-------------------------------------------------- 
3. Spółka może używad wyróżniającego ją znaku graficznego.-------------------------------- 

§ 2. 
Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.----------------------------------------------------------------------- 

§ 3. 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.---------------------------------------------------------------- 

§ 4. 
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.---------------------------- 
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierad i prowadzid oddziały oraz przedstawicielstwa, 

tworzyd lub przystępowad do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.----
-------------------------------------------- 

3. Spółka może uczestniczyd we wszystkich dozwolonych przez prawo 
powiązaniach organizacyjno-prawnych.---------------------------------------------------------- 

4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością        w spółkę akcyjną.--
---------------- 

5. Założycielami spółki są: ---------------------------------------------------------------------------- 
1) DAZI INVESTMENT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej,----------------------------------- 
2) Jacek Dziedzic,----------------------------------------------------------------------------------- 
3) Agnieszka Bokun, ------------------------------------------------------------------------------- 
4) Jolanta Sidzina-Bokun. ------------------------------------------------------------------------- 

 
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 5 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:----------------------------------------------------------- 

2) PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, ----------------------------------------- 

3) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-------------------------------- 
4) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,------------------------------------------ 
5) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,------------------- 
6) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,------------- 
7) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,--------------------------------------------------- 
8)  PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, ---------------------------- 
9) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,---

------------------------------------------------------------------------------- 
10) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, --------------------------------- 
11) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,---------------------------------------------- 
12) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,--------------------------------- 
13) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-------------------------------------------- 
14) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,----------------------------------------------------- 
15) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,------------------ 
16) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,---------------------------------------------- 
17) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalnośd usługowa, gdzie indziej nieskalsyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeo i funduszy emerytalnych,--------------- 
18) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ----------------------- 
19) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
20) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,------------------------------------ 
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21) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,------------------- 
22) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeo oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane,----------------------------------------------- 
23) PKD 62.01.Z Działalnośd związana z oprogramowaniem, ------------------------------------ 
24) PKD 62.02.Z Działalnośd związana z doradztwem w zakresie informatyki, --------------- 
25) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ----------

-------------------------------------------------------------------------------- 
26) PKD 73.11.Z Działalnośd agencji reklamowych,----------------------------------------------- 
27) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,----------------------------------------------- 

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga 
odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalnośd po uzyskaniu takiego zezwolenia lub 
koncesji.-------------------------------------------------- 

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpid bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie 
większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 
zakładowego.---------------------------------- 

 
III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 6. 
1.    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 742.500,00 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące piędset złotych 00/100) 
i dzieli się na 7 425 000 (siedem milionów czterysta dwadzieścia pięd tysięcy ) akcji o wartości nominalnej 0,10 
zł (dziesięd groszy) każda, w tym:  

a) 2 512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset) akcji imiennych serii A o   numerach od 1 
(jeden) do 2 512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset),-------------------------------------------
----------------------------------------------- 

b)   900 000 (dziewiędset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1    (jeden) do 900 000 
(dziewiędset tysięcy),--------------------------------------------------- 

c)  250 000 (dwieście pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 
250 000 (dwieście pięddziesiąt tysięcy),--------------------- 

d)  150 000 (sto pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 
150 000 (sto pięddziesiąt tysięcy),----------------------------------------- 

e) 2 512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o 
numerach od 1 (jeden) do 2 512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset),------------------------
--------------------------------------------- 

f) 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 (jeden) do 100 000 (sto 
tysięcy).------------------------------------------------------------------------ 

g) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd 
groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do 1 000 000( milion ).----- 

2.   Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Eko Export 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu 
spółek handlowych i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością.- 

3.   W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą byd akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna 
emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.-- 

§ 6 a. 
8) Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej 

wartości nominalnej nie większej niż 200 000,00 (dwieście tysięcy złotych 00/100) złotych, w drodze 
jednego lub wielokrotnych podwyższeo kapitału zakładowego w  granicach określonych powyżej (kapitał 
docelowy). ------------ 

9) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w 
ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 2 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców 
zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.--- 

10) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawid dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części 
prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z 
wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7  poniżej.---
------------------------------------ 

11) Z zastrzeżeniem ust. 6 o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o 
wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, 
w szczególności Zarząd jest umocowany  do:----------------------------------------------------------------------------------
------------------- 

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,------------------------------------------------------------------- 



                                                      Dokument Informacyjny EKO EXPORT SA                                                  179 | S t r o n a  
 

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną , subemisję usługową  lub innych umów zabezpieczających 
powodzenie emisji akcji, -------------------------------------------------- 

c) podejmowania uchwał oraz innych działao w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z 
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,--------------------------------------------------
----------------------------------------------- 

d) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działao w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze 
oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect") lub na rynku regulowanym organizowanym w 
oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA.--------------------------------------------------- 

12) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą byd obejmowane za wkłady pieniężne lub 
niepieniężne.------------------------------------------------------------------------- 

13) Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego 
lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.---------------------------
------------------------------------------------- 

 Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego może emitowad warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym 
nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego 
w ramach kapitału docelowego.--------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 7. 
Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję uprzywilejowaną przypadają 2 
głosy.-------------------------------------------------------------------- 

§ 8. 
1. Akcje imienne mogą byd zamienione przez Zarząd na akcje na okaziciela na pisemne żądanie akcjonariusza. 

Zgoda co do zamiany powinna byd udzielona w terminie 30 dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. 
Odmowa powinna zawierad obiektywnie uzasadnione powody. W razie zamiany uprzywilejowanie wygasa.---
-------------------------- 

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.---------------------------- 
§ 9. 

1. Zbycie akcji imiennych na rzecz osoby nie wpisanej jako akcjonariusz do księgi akcyjnej Spółki wymaga zgody 
Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------- 

2. Akcjonariusz zgłasza na piśmie zamiar zbycia akcji Zarządowi Spółki na co najmniej sześd tygodni przed 
terminem zamierzonego zbycia, określając liczbę i cenę oferowanych akcji oraz osobę nabywcy. Zarząd 
niezwłocznie przekazuje zgłoszenie Radzie Nadzorczej.  

3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na zbycie powinna wskazad innego nabywcę      w terminie 30 dni od 
dnia przedłożenia Spółce zamiaru zbycia akcji. W razie sporu co do ceny nabycia akcji, cenę ustala Zarząd na 
podstawie ostatniego bilansu Spółki. ------------- 

4. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1, pierwszeostwo nabycia akcji mają dotychczasowi akcjonariusze 
wpisani do księgi akcyjnej. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia zamiaru zbycia akcji, Zarząd zawiadamia 
akcjonariuszy Spółki, którzy             w terminie dwóch tygodni od doręczenia powiadomieo mogą złożyd 
Radzie Nadzorczej oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeostwa nabycia akcji. --------------------------- 

§ 10. 
1. Kapitał zakładowy Spółki może byd podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości 

nominalnej dotychczasowych akcji.----------------------------------- 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpid ze środków 

spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.---------- 
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo 

pierwszeostwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w 
sprawie emisji nie stanowi inaczej.----------------- 

4.  Kapitał zakładowy Spółki może byd podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.-----
------------------------------------------------------------------------------ 

5. Akcje każdej nowej emisji mogą byd pokrywane gotówką lub wkładami 
niepieniężnymi.--------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 11. 
Spółka może emitowad obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na 
podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitowad obligacje zamienne na akcje  lub obligacje 
z prawem pierwszeostwa.------------------------------- 

§ 12. 
1. Akcje Spółki mogą byd umarzane za zgodą akcjonariusza, którego  

umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).--------- 
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Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.---------------------------------- 
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób  

i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokośd wynagrodzenia 
przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez 
wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------
------------------------------ 

§ 13. 
Wykonywanie przez zastawnika lub użytkownika akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

IV. ORGANY SPÓŁKI 
§ 14. 

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

 
A. ZARZĄD 

§ 15. 
1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa. --------------------- 
2. Zarząd Spółki powoływany jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.------------ 
3. Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej składa się z jednego członka, powoływanego  przez Zgromadzenie 

Wspólników Spółki przekształcanej. --------------------------------------- 
4. Członkowie Zarządu, którzy kooczą kadencję mogą byd wybierani ponownie.----------------  
5. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-------------------- 
6. Członek Zarządu może byd odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych 

powodów. Nie pozbawia go to roszczeo ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego 
pełnienia funkcji członka Zarządu.---------------------------- 

7. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 
Zarządu może nastąpid z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.----------- 

8. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.---------------------------
-------------------------------------------------------------  

9. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.------------------
------------------------------------------------------------- 

10. Członek Zarządu może byd odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.------------------
-------------------------------------------------------------------------  

§ 16. 
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 

pozasądowych.------------------------------------------------------------------------- 
2.  Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub 

postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 
kompetencji Zarządu.----------------------------------------------------- 

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.--------------------------------------------------------- 
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 

Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------- 
5. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd a zatwierdza 

Rada Nadzorcza.-------------------------------------------------------------  
§ 17. 

1. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeo woli w imieniu Spółki i jej 
reprezentowania wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu 
łącznie z prokurentem. ----------------------------------------------- 

2. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia 
woli w imieniu Spółki i reprezentuje Spółkę.--------------------------- 

 
§ 18. 

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmowad się interesami konkurencyjnymi, ani też 
uczestniczyd w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 
spółki kapitałowej bądź uczestniczyd w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten 
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu 
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co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

B. RADA NADZORCZA 
§ 19. 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. -------------------------------------------------- 
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne 

Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków 
rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne 
Zgromadzenie może powoład lub odwoład poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienid im 
funkcje oraz ustalid nowe wynagrodzenie.----------------------------------------------------------------- 

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.--- 
§ 20. 

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 
------------------------------------------------------- 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności  Wiceprzewodniczący bądź inny członek Rady 
Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na 
nich.----------------------------------------- 

§ 21. 
1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-------------------------

----------------------------------------------------------------------- 
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądad zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany 

porządek obrad.--------------------------------------------------------------------- 
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania 

wniosku.--------------------------------------------------------------------------- 
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie  

z ust. 3. wnioskodawca może je zwoład samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek 
obrad.-------------------------------------------------------------------- 

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a 
wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 7 (siedem) 
dni przed proponowanym terminem posiedzenia.-----------------------------------------------------------------------------
-------------- 

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.  
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.--------------- 

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brad udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie 
za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległośd. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyd spraw wprowadzonych do 
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległośd powinno byd potwierdzone przez oddającego głos na 
piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno byd złożone do Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej.------------------------------------------- 

8. W trybie określonym w ust. 7 Rada Nadzorcza nie może podejmowad uchwał w sprawie wyboru 
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania członka Zarządu oraz 
odwołania lub zawieszenia w czynnościach tych osób.- 

9. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą 
i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-------------------------- 

§ 22. 
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.-----

----------------------------------------------------------------------- 
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące  

sprawy:-------------------------------------------------------------------------------------------------  
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,----------
---------------------------------- 

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-------  
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o 

których mowa w pkt. 1) i 2),--------------------------------------- 
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,--------------------------------------- 
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,------------------------------------ 
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6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub 
wszystkich członków Zarządu,--------------------------------------------- 

7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie 
mogących sprawowad swych czynności,---------------------------------- 

8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,---------------------------------------------- 
9) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,--------------------

-------------------------------------------------------------------- 
10) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub 

udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,--------------------------------------------
-------------------------------------- 

11) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące 
przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,---------------- 

12) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,--------- 
13) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub 

udziałów innych podmiotów gospodarczych.----------------------- 
§ 23. 

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak  
delegowad swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-------------------
----------------------------------------------------------------------- 

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad 
ustalonych przez Walne Zgromadzenie.---------------------- 

3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego  
wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokośd ustala Walne Zgromadzenie. 
Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.-------
------------------------------------------------------ 

 
C. WALNE ZGROMADZENIE 

§ 24. 
1.  Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2.  Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie określonym właściwymi przepisami Kodeksu spółek 

handlowych." 
§ 25. 

1. Walne Zgromadzenie może podejmowad uchwały jedynie w sprawach  
objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym 
Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.---------------------------
-------------------------------------------------------------------- 

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.------------------------------------------------------------- 
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału 

zakładowego mogą żądad umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia.------------------------------------------------------------- 

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego 
Zgromadzenia.--------------------------------------------------- 

§ 26. 
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są 
dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w Katowicach, Warszawie, Krakowie.--------------------------------
------------------------------------------------------ 

§ 27. 
1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowieo statutu.---- 
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy 

Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej 
uchwały.------------------------------------------------------------------------- 

§ 28. 
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 

członków władz lub likwidatorów spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w 
sprawach osobowych.------------------------------ 

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają  w jawnym głosowaniu 
imiennym.------------------------------------------------------------------------------- 

§ 29. 
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1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym 
spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego 
Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba 
wyznaczona przez Zarząd.--------- 

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.--------------
-------------------------------------------------------------------- 

§ 30. 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:---------------------------------- 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy,---------------------------- 

2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,------------------------- 
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,--------------

------------------------------------------------------------------- 
4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-------------------------- 
5) zmiana statutu Spółki,---------------------------------------------------------------------- 
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,----------------------------------- 
7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,---------------------------------------------- 
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,----------------------------------------------------------- 
9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeostwa,--------------------------- 
10) umorzenie akcji,----------------------------------------------------------------------------- 
11) tworzenie funduszy celowych,------------------------------------------------------------ 
12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 

oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, ---------------
-------------- 

13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeo o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 
Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ---------------- 

14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,------------------------------- 
15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.--------------------------------------------  

 
V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI 

§ 31. 
1. Spółka prowadzi rachunkowośd zgodnie z obowiązującymi przepisami.------------------ 
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.------------------------------------------- 

§ 32. 
Spółka tworzy następujące kapitały:---------------------------------------------------------------------- 

1) kapitał zakładowy,------------------------------------------------------------------------- 
2) kapitał zapasowy,-------------------------------------------------------------------------- 
3) kapitał rezerwowy,------------------------------------------------------------------------ 
4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.---- 

§ 33. 
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.--------------------------

-------------------------------------------------------------------- 
2. Zysk Spółki może byd przeznaczony w szczególności na:----------------------------------- 

1) kapitał zapasowy,-------------------------------------------------------------------------- 
2) dywidendę,--------------------------------------------------------------------------------- 
3) kapitał rezerwowy,------------------------------------------------------------------------ 
4) fundusze celowe spółki.------------------------------------------------------------------ 

 
VI. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

§ 34. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek 
handlowych.------------------------------------------------------------------- 

§ 35. 
Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy 
prawa zobowiązywad będą do zamieszczania ogłoszeo w inny sposób.”---------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
Bielsko-Biała 06.05.2010 
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6.2.2 Treśd podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki nie 
zarejestrowanych przez sąd 
 

6.2.2.1 Uchwały walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu  nie zarejestrowane przez Sąd 
 
Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło następujące uchwały w 
przedmiocie zmian w Statucie Spółki, które nie zostały zarejestrowana przez sąd: 

UCHWAŁA nr 14 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

EKO EXPORT S.A. z dnia 9 czerwca 2010 r. 
w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §30 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje: 
 

§ 1 Zmiana Statutu 
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: 

1) wykreśla się §5 ust. 3; 
2) §9 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na zbycie powinna 

wskazad innego nabywcę w terminie miesiąca od dnia przedłożenia Spółce zamiaru zbycia akcji. W razie 
sporu co do ceny nabycia akcji, cenę ustala Zarząd na podstawie ostatniego bilansu Spółki. Cena będzie 
uiszczona w terminie miesiąca od podpisania umowy ze wskazanym nabywcą."; 

3) §21 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej mogą brad udział w 
podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 
Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległośd lub w trybie 
pisemnym. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyd spraw wprowadzonych do porządku obrad na 
posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległośd powinno byd potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 
dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno byd złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej." 

4) wykreśla się §25 ust. 3 i 4. 
 

§ 2 Wejście w życie 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców 

6.2.2.2 Uchwały  Zarządu Spółki w sprawie zmiany statutu Spółki podjęte na podstawie upoważnienia ramach 
kapitału docelowego nie zarejestrowane przez Sąd. 
 

UCHWAŁA nr 1 z dnia 10.05.2010r 
Zarządu EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze nowej emisji 

akcji zwykłych na okaziciela serii H z prawem poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej mającej 
charakter oferty publicznej oraz zmiany statutu 

 
Na podstawie art. 444 -447 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych oraz §6a Statutu Spółki, Zarząd Spółki uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1 Podwyższenie kapitału zakładowego 
 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 742 500,00 (siedemset czterdzieści dwa tysiące piędset złotych i 
00/100) złotych do kwoty nie większej niż 891 000,00 (osiemset dziewięddziesiąt jeden tysięcy złotych i 00/100) 
złotych, to jest o kwotę nie większą niż 148 500,00 (sto czterdzieści osiem tysięcy piędset złotych i 00/100) złotych, 
poprzez emisję nie więcej niż 1 485 000 (jednego miliona czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych 
na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięd groszy) każda, o numerach od 1 do 1 485 000. 
 
2. Akcje serii H zostaną objęte w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek 
handlowych mającej charakter oferty publicznej, która zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami 
Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 
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zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.09.185.1439), a także innych właściwych 
aktów prawnych regulujących problematykę publicznego oferowania papierów wartościowych. 
 
3. Akcjom serii  H nie będą przyznane szczególne uprawnienia. 
 
4. Akcje serii H uczestniczyd będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do 
podziału za rok obrotowy2010, kooczący się 31 grudnia 2010 r. 
 
5. Akcje serii H zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 
 
6. Cena emisyjna akcji wynosi 3,20 zł ( trzy złote i dwadzieścia groszy )   
 
7. Określenie przez Zarząd szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii H, w 
szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, zasad dystrybucji akcji serii H, sposobu i warunków 
składania zapisów na akcje serii H oraz ich opłacania, zasad przydziału akcji serii H nastąpi w późniejszym 
terminie. 
 
8. Akcje serii H nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538 z późn. 
zm.). Będą one wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „NewConnect"). 
 
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w 
wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt. 2 kodeksu 
spółek handlowych).  
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do 
rejestru sądowego, oświadczenia w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 
kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego spółki. 
 

§2 Prawo poboru 
 
1. Prawo poboru Akcji Serii H przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 
 
2. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno 
jednostkowe prawo poboru. Przy czym 5 (pięd) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji 
Serii H. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii H, przypadających 
danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do 
najbliższej liczby całkowitej. 
 
3. Dzieo prawa poboru Akcji Serii H (to jest dzieo, według którego zostaną określeni akcjonariusze, którym 
przysługiwad będzie prawo poboru Akcji Serii H) zostaje ustalony na 07.06. 2010 r. 
 
4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 
436 k.s.h. w zw. z art. 434 k.s.h.  Akcjonariuszom, którym służyd będzie prawo poboru Akcji Serii H, będą mogli w 
terminie jego wykonania dokonad jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcji Serii H w liczbie nie większej niż 
wielkośd emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. 
 
5. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru  Akcji 
Serii H zostanie ustalony przez Zarząd w późniejszym terminie i wskazany w ogłoszeniu o którym mowa w art.434 
§1 k.s.h. 
 
6. Akcje Serii H nieobjęte w trybie wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd Spółki 
przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 
 

§3 Zmiana Statutu Spółki 
 
1. W związku z treścią §1 uchwały w Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany. Zmianie ulega § 6 ust. 1 
Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 
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„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 891.000,00 zł (osiemset dziewięddziesiąt jeden tysięcy złotych) i 
dzieli się na nie więcej niż 8 910 000 (osiem milionów dziewiędset dziesięd tysięcy) akcji o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięd groszy) każda, w tym: 
 

a) 2 512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset) akcji imiennych serii A o numerach od 1 
(jeden) do 2 512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset), 

b) 900 000 (dziewiędset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 900 000 
(dziewiędset tysięcy), 

c) 250 000 (dwieście pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 
250 000 (dwieście pięddziesiąt tysięcy), 

d) 150 000 (sto pięddziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 150 000 
(sto pięddziesiąt tysięcy), 

e) 2 512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach 
od 1 (jeden) do 2 512 500 (dwa miliony piędset dwanaście tysięcy piędset), 

f) 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 (jeden) do 100 000 (sto tysięcy), 
g) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd 

groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do 1 000 000 (jeden milion), 
h) nie więcej niż 1 485 000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięd tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii H o numerach od 1 (jeden) do 1485000 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięd tysięcy)." 
 

§ 4 Dematerializacja Akcji serii H 
oraz wprowadzenie Akcji serii H, Praw do Akcji serii H oraz Praw Poboru Akcji Serii H do alternatywnego 
systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect) 

 
1. Wyraża się zgodę i postanawia się ubiegad o dematerializację Akcji serii H , Praw do Akcji serii H oraz Praw 
Poboru Akcji Serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 
a w szczególności o zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy, o której mowa w art. 5 
wskazanej ustawy, w przedmiocie  rejestracji Akcji serii H, Praw do Akcji serii H oraz Praw Poboru Akcji Serii H. 
 
2. Wyraża się zgodę i postanawia się ubiegad o wprowadzenie Akcji serii H, Praw do Akcji serii H oraz Praw 
Poboru Akcji Serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect") organizowanym w 
oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA. 
 

§5 Uprawienia i obowiązki Zarządu 
 
1. Zarząd Spółki dokona wszelki czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały w zgodzie 
z przepisami prawa, a w szczególności: 
 

a) dokona przydziału akcji Seri H oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem    kapitału 
zakładowego Spółki i jego zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 

b) złoży w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 
310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; 

c) podejmie wszelkie działania mające na celu dokonanie dematerializacji akcji serii H, Praw do Akcji (PDA) 
serii H, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie umów dotyczących rejestracji Akcji serii H, Praw do Akcji serii H oraz Praw Poboru akcji serii 
H  w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
S.A. w Warszawie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). 

d) podejmie wszelkie działania mające na celu wprowadzenie Akcji serii H, Praw do Akcji serii H, Praw 
Poboru Akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect") organizowanym 
w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA. A , a w szczególności  zawrze umowę z Autoryzowanym 
Doradcą, złoży wszelkie wnioski , zawiadomienia i dokumenty  do Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu wyżej wymienionych 
instrumentów finansowych; 

2. Jeśli uzna to za stosowne Zarząd Spółki zawrze umowy o submisję inwestycyjną lub usługową. 
 

§6 Postanowienia koocowe 
Zgodnie z §6a pkt. 6 uchwała wymaga zgody Rady Nadzorczej Eko Export SA. 
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6.3 Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Tabela 8 Definicje i objaśnienia 

Akcje serii A 2.512.500 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda 

Akcje serii B 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii C 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii D 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii E 2.512.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii F 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii H  Do 1.485.0000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda 

Akcjonariusz  Uprawniony z Akcji Spółki 

ASO, Alternatywny 

System Obrotu, 

NewConnect 

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie, 

organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 

Autoryzowany 

Doradca 

T&T Consulting - Kancelaria Doradztwa Gospodarczego, Trznadel Andrzej  z siedzibą 

we Wrocławiu, ul Wieniawskiego 13a 

Dokument 

Informacyjny 

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej 

i finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii G 

oraz H, jak również PDA serii H i  JPP do akcji serii H oraz wprowadzeniem ich do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent Spółka  Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, pod adresem Ul. Strażacka 81, 

43-382 Bielsko-Biała, o kapitale zakładowym 742.500 zł, w pełni opłaconym, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII 

Wydział Gospodarczy KRS, pod  KRS: 0000308459 

EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

Giełda, GPW, GPW 

S.A. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, KDPW S.A., 

Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Cywilny, K.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.) 

Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. 

zmianami) 

Kodeks Postępowania 

Cywilnego, KPC 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 

poz. 296, z późn. zmianami) 

Kodeks Spółek 

Handlowych, k.s.h. 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 

1037 ze zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Labosil pył krzemionkowy powstający jako produkt uboczny w procesie produkcji 

żelazokrzemu  

Mikrosfera ziarna szlaki powstające w czasie spalania pyłu węglowego w dużych paleniskach, 

najczęściej elektrowniach 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 
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NWZA, NWZ, 

Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie   

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Eko Export S.A.  

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2005 roku, nr 8, poz. 60) 

Organizator ASO, 

Organizator 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PDA, Prawo do akcji Prawo do Akcji Serii H, zbywalne prawo majątkowe – papier wartościowy 

uprawniający do otrzymania jednej Akcji Serii H  Emitenta po rejestracji przez sąd 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii H. PDA w liczbie nie 

większej niż 7.425.000  są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w 

ASO 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 

roku, Nr 72 poz. 665 z późn. zmianami) 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. 

zmianami) 

PP, Prawo Poboru Jednostkowe Prawo Poboru do akcji serii H 

PDA, Prawo do Akcji  

Prawo Własności 

Przemysłowej 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – Dz. U. 2001, Nr 

49, poz. 508 

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Spółki Eko Export S.A. 

Regulamin ASO, 

Regulamin 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. 

(z późn. zm.) 

Spółka Emitent , Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar amerykaoski, waluta obowiązująca na terytorium Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej, prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Północnej 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst 

Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zm.) 

Ustawa o obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300  

z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o obrocie  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538 z późn. zmianami)  

Ustawa o ochronie 

konkurencji i 

konsumentów, 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 

2007 r., Nr 50, poz. 331) 

Ustawa o ochronie 

niektórych praw 

konsumentów 

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie 

publicznej,  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 185 poz. 1439) 
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Ustawa o opłacie 

skarbowej 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 

roku, Nr 253 poz. 2532 z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku od 

czynności 

cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku od 

spadków i darowizn  

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 roku, 

Nr 142, poz. 1514 z późn. zmianami)  

Ustawa o 

rachunkowości, UoR 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 

roku, Nr 76, poz. 694, z późn. zmianami) 

Ustawa o swobodzie 

działalności 

gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, 

poz. 1807 z późn. zmianami) 

WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na 

polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają 

pożyczek na pieniężnym rynku bankowym. Funkcjonuje w Polsce od kwietnia 1991 

r., od marca 1993r., WIBOR ustalany jest codziennie jako średnia arytmetyczna 

kwotowao największych uczestników rynku pieniężnego Publikowany jest w prasie 

ekonomicznej w odniesieniu do transakcji jednodniowych (tom/next – T/N – 

pieniądze docierają do banku jeden dzieo po zawarciu transakcji i podlegają 

zwrotowi w kolejnym dniu roboczym) oraz w przeliczeniu na okresy: tygodnia (1W), 

1 miesiąca (1M), 3 miesięcy (3M) i 6 miesięcy (6M). 

WZA, Walne 

Zgromadzenie 

Akcjonariuszy 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Eko Export S.A.  

Zarząd, Zarząd Spółki,  

Zarząd Emitenta 

Zarząd Spółki Eko Export S.A.  

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Złoty, zł, PLN Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od 

dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego 

(Dz. U. Nr 84, poz. 383, z późn. zmianami) 

ZUS Zakład Ubezpieczeo Społecznych 

 

 


