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Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna instrumentów finansowych
wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Niniejszy Dokument Informacyjny stanowi podstawę do wprowadzenia do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu:
- 20.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 10.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
Akcje SZAR S.A. wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 42,86 %
wszystkich wyemitowanych przez Emitenta akcji. Łączna wartość nominalna akcji
wprowadzonych do ASO wynosi 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).
Przebieg oferty niepublicznej
Rodzaj oferty

Subskrypcja prywatna

Termin przeprowadzenia oferty

Od 27/08/2009 do 20/10/2009

Rodzaj akcji

Akcje zwykłe na okaziciela

Seria akcji

C

Liczba akcji serii C

10 000 000

Cena emisyjna akcji serii C

0,10 zł

Liczba podmiotów które nabyły akcje serii C

1

Całkowity koszt przygotowania i
przeprowadzenia oferty niepublicznej

80.000,00 pln
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Rozdział 1 Czynniki ryzyka
Inwestor przed podjęciem ostatecznej decyzji o zaangażowaniu kapitału, powinien dokładnie
rozważyć czynniki ryzyka dotyczące zarówno działalności Emitenta jak i rynku, na którym on
funkcjonuje. Ze względu na dużą złożoność i zmienność warunków, w jakich działa Emitent nie
jest możliwe wymienienie wszystkich niekorzystnych potencjalnych zdarzeń. Przedstawione
poniżej zagrożenia nie stanowią zamkniętej listy, są to jedynie najważniejsze czynniki, które
mogą wpłynąć na kondycję Spółki oraz na jej pozycję rynkową.
1.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.
1.1.1. Ryzyko wynikające ze wzrostu kosztów działalności.
Utrzymujący się w latach 2007-2008 wysoki poziom cen materiałów, energii oraz paliw wpłynął
ujemnie na rentowność Emitenta. Gwałtowny wzrost kosztów utrzymania zmusił w tym okresie
firmę do podwyższenia cen własnych produktów, jak również do rezygnacji z wyższej marży
sprzedaży. Nieuniknionym stał się także wzrost wynagrodzeń pracowników, co również
wpłynęło negatywnie na wyniki firmy. Sytuacja w roku 2009 w zakresie inflacji prezentuje się
bardziej optymistyczne. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosną już w wolniejszym
tempie. W opinii ekspertów presja płacowa tak silnie odczuwana w latach 2007-2008 nie jest już
tak silna. Niepokój nadal jednak budzi bardzo wysoki wzrost cen energii elektrycznej i cieplnej.
Spółka pomimo optymistycznych prognoz dotyczących wolniejszej dynamiki wzrostu kosztów
w kolejnych latach na bieżąco monitoruje ich wielkość.
1.1.2. Ryzyko niepowodzenia długoterminowej strategii rozwoju.
Na działalność Emitenta ma wpływ wiele trudnych do przewidzenia czynników zewnętrznych
(wzrost konkurencji, koniunktura gospodarcza, otoczenie prawne, zmiany polityczne).
Nieprawidłowa lub zbyt późna reakcja na zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym Emitenta
może znacznie spowolnić a nawet uniemożliwić realizację celów strategicznych. Przyjęta przez
Emitenta strategia rozwoju może, zatem ulegać pewnym okresowym korektom, w celu
dostosowania jej do bieżącej sytuacji rynkowej. Emitent nie tylko wykorzystuje szanse
pojawiające się w otoczeniu, ale przede wszystkim stara się minimalizować negatywny wpływ
czynników, które mogą utrudnić realizację zaplanowanych przedsięwzięć.
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1.1.3. Ryzyko utraty kluczowych pracowników.
Sukces firmy tworzą ludzie, to dzięki ich zaangażowaniu, doświadczeniu oraz kwalifikacjom
zależy dalszy rozwój Spółki. Utrata kluczowych pracowników i jednocześnie trudności
z pozyskaniem nowej kadry, jest jednym z podstawowych zagrożeń, na jakie narażony jest
Emitent. W ostatnim okresie, w związku z pogłębiającym się kryzysem na rynkach światowych,
można zaobserwować na polskim rynku pracy odwrócenie wielu trendów. Presja płacowa oraz
gotowość do zmiany miejsca pracy nie są obecnie tak silne, jak miało to miejsce w roku 2008.
Wzrost bezrobocia szczególnie w krajach Europy Zachodniej sprawił, iż wyjazdy poza granice
kraju w celach zarobkowych stały się mniej atrakcyjne. Emitent pomimo istotnych zmian na
rynku pracy stara się zapewnić, zwłaszcza swoim kluczowym pracownikom, korzystne warunki
płacowe oraz atrakcyjne pakiety socjalne. Utrata wykwalifikowanych specjalistów mogłaby
narazić firmę na szereg utrudnień, które w konsekwencji pogorszyłyby kondycję finansową
spółki.
1.1.4. Ryzyko utraty płynności.
Zdolność firmy do wywiązywania się z bieżących zobowiązań jest istotnym kryterium oceny
kondycji finansowej każdego przedsiębiorstwa. Krótkookresowe problemy z płynnością nie
świadczą wprawdzie o bankructwie, lecz w perspektywie długookresowej mogą stanowić istotne
zagrożenie związane z wypłacalnością. Istotny wpływ na płynność finansową ma terminowy
spływ należności oraz koszty finansowe związane z pozyskaniem obcych źródeł finansowania.
Obecnie firma na bieżąco wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Mając jednak na uwadze
zagrożenie wynikające z opóźnień spływu należności, Spółka wykorzystuje takie narzędzia jak:
factoring oraz wewnętrzny system monitoringu należności.
1.1.5. Ryzyko związane z możliwością wystąpienia zakłóceń w ciągłości produkcji.
Podobnie jak każdy podmiot gospodarczy, Spółka SZAR narażona jest na zdarzenia
o charakterze losowym, które mogą zakłócić bieżącą pracę przedsiębiorstwa. Nagłe awarie
maszyn i urządzeń mogą spowodować nieplanowane przestoje w produkcji i tym samym
przyczynić się do ponoszenia dodatkowych kosztów. Zaistnienie tego typu zdarzeń może
negatywnie wpłynąć na kondycję finansową Emitenta. W związku z istnieniem tego typu
ryzyka, Spółka przeprowadza systematyczne przeglądy techniczne a także, zabezpiecza się
poprzez regularne zawieranie umów ubezpieczeniowych i korzystanie z usług brokera
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ubezpieczeniowego.
1.1.6. Ryzyko kredytowe.
Obecnie Emitent terminowo reguluje swoje zobowiązania kredytowe. Na koniec III kwartału
2009r. łączna kwota zaciągniętych kredytów wynosiła 4.847 tys. zł. W związku z utrzymującą
się niepewnością na światowych rynkach finansowych, istnieje realne zagrożenie związane
z utrudnieniami w pozyskaniu nowych kredytów. Spółka gotowa jest zwiększyć skalę
wykorzystania własnych środków do finansowania działalności bieżącej jak i inwestycji. Firma
liczy się także z groźbą wzrostu prowizji i oprocentowania długu, mimo to nie przewiduje
zakłóceń w związku z jego spłatą.
1.1.7. Ryzyko wynikające z powiązań rodzinnych akcjonariuszy Spółki.
Spółka SZAR to firma rodzinna. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego 98,33 % akcji
Emitenta należało do rodziny Rurarz – założycieli firmy. Aktualny stan posiadania akcji
poszczególnych przedstawicieli rodziny Rurarz obrazuje poniższa tabela.
Lp. Imię i nazwisko (firma)
1 Szymon Rurarz
2 Andrzej Rurarz
3 Beata Rurarz-Grocholska
4 Piotr Rurarz
5 Pozostali

Ilość
Udział
Udział %
posiadanych
%w
w
głosów na
głosach
kapitale
WZA
na WZA

Seria
akcji

Ilość akcji

Kapitał

A

10.000.000

1.000.000

20.000.000

14,29

18,18

B

4.750.000

475.000

4.750.000

6,78

4,32

A

13 250 000

1 325 000

26.500.000

18,93

24,09

B

6.250.000

625.000

6.250.000

8,93

5,68

A

10.000.000

1.000.000

20.000.000

14,29

18,18

B

4.750.000

475.000

4.750.000

6,78

4,32

A

6.750.000

675.000

13.500.000

9,64

12,27

B

3.250.000

325.000

3.250.000

4,64

2,95

B,C

11.000.000

1.100.000

11.000.000

15,72

10,0

70.000.000

7.000.000

110.000.000

100%

100%

RAZEM

Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1.
Po przeprowadzeniu subskrypcji akcji serii C udział rodziny Rurarz w kapitale zakładowym
spółki zmalał do poziomu 84,28 %.
Wskazuje się na powstały konflikt pomiędzy dwoma akcjonariuszami a Emitentem, którego
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podłożem są niespełnione aspiracje w kierunku zarządzania firmą SZAR S.A.. W związku
z tym istnieje ryzyko sprzedaży posiadanych pakietów akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy.
Należy podkreślić, iż osobiste zaangażowanie Prezesa Spółki Pana Szymona Rurarz
w funkcjonowaniu firmy, stanowi i będzie w przyszłości stanowiło podstawę dalszego
dynamicznego rozwoju Spółki SZAR. Osoba Prezesa jest gwarantem utrzymywania bardzo
dobrych relacji handlowych na Ukrainie, jak również wśród odbiorców na terenie RP.
1.2. Ryzyko związane z otoczeniem Emitenta.
1.2.1. Ryzyko związane z pogorszeniem koniunktury gospodarczej w kraju i na świecie.
Emitent narażony jest na wpływ wielu czynników o charakterze makroekonomicznym takich
jak: inflacja, wzrost PKB, stopy procentowe, polityka walutowa. Ich niekorzystna zmiana może
pogorszyć wyniki finansowe. Spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce może wpłynąć
negatywnie na wielkość sprzedaży Emitenta. Nie bez znaczenia jest również sytuacja na rynkach
światowych. Pogłębiający się kryzys finansowy na świecie sprzyja występowaniu wielu
niepokojących zjawisk. Wzrost bezrobocia, spadek zaufania do instytucji finansowych,
załamanie produkcji w głównych gałęziach przemysłu. Emitent w swojej strategii rozwoju
uwzględnia fakt pogorszenia koniunktury w całej branży i nie wyklucza przejściowego
pogorszenia wyników finansowych.
1.2.2. Ryzyko związane z wahaniami cen głównych surowców wykorzystywanych do
produkcji.
Emitent surowce do produkcji nabywa głównie poza granicami kraju. Wysokość ich cen ma
bezpośredni wpływ na wielkość ponoszonych kosztów bezpośrednich. Trafne oszacowanie
ewentualnych wzrostów/spadków cen jest niezwykle istotne z punktu widzenia procesu
planowania przyszłych wyników finansowych. Ceny takich surowców jak antracyt, grafit,
węglik krzemu, fluoryt są uzależnione od wielkości światowego zapotrzebowania. Nie jest zatem
możliwe precyzyjne określenie skali i kierunku ich ewentualnych zmian. Emitent w celu
zminimalizowania omawianego ryzyka utrzymuje odpowiednio duży poziom zapasów dla
zachowania ciągłości produkcji.
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1.2.3. Ryzyko walutowe.
Ryzyko kursowe charakteryzuje się brakiem możliwości trafnego przewidywania kierunku
zmian kursów walutowych. Następstwa wahań kursowych zależą w dużym stopniu od różnicy
kwotowej między płatnościami a wpływami w danej walucie. W wyniku niekorzystnych zmian
na rynku walutowym można stracić znaczną część marży. Kierunki zmian kursów walutowych
są trudno przewidywalne, gdyż nie zależą tylko od sytuacji wewnętrznej w kraju, ale w dużym
stopniu od fluktuacji na światowych rynkach walutowych. Dodatkowym elementem związanym
z omawianym ryzykiem jest sfera kredytowa, która jest szczególnie wrażliwa na zmiany kursów
walutowych. W Polsce kredyty inwestycyjne udzielane są w kilku walutach, ich zmiany rzutują
na wysokość zobowiązań wobec banków. Osłabienie polskiej waluty stwarza realne ryzyko
wzrostu wysokości rat i odsetek. Emitent ma możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem
kursowym poprzez zawarcie zabezpieczeń walutowych typu opcje lub forward. Emitent ma
podpisane umowy z bankami w zakresie możliwości stosowania powyższych instrumentów
finansowych. Ze względu na obecny kryzys i zaostrzenie polityki banków w zawieraniu tego
typu transakcji Emitent nie ma tego typu pozycji.
1.2.4. Ryzyko związane z dostawcami.
Siła oddziaływania dostawców na działalność Emitenta jest znacząca. Od jakości
sprowadzanych surowców i terminowości dostaw zależą osiągane przez przedsiębiorstwo
wyniki sprzedaży. Znaczna część asortymentu Emitenta jest bezpośrednio sprzedawana
finalnemu odbiorcy. Dotyczy to przede wszystkim surowców wykorzystywanych w przemyśle
metalurgicznym - antracytu, grafitu, węglika krzemu, elektrod grafitowych. Niska jakość
sprowadzonego asortymentu grozi utratą kluczowych klientów. Pozostała część surowców jest
wykorzystywana przy produkcji własnych wyrobów - nawęglaczy antracytowych, spieniaczy
żużla oraz różnego rodzaju zasypek. Uzależnienie produkcji od jednego dostawcy może
stanowić gwarancję odpowiedniej jakości, lecz sytuacja taka stawia firmę w gorszej pozycji,
jeśli chodzi o negocjację cen. Spółka SZAR od kilku lat współpracuje ze stałą grupą dostawców,
są to firmy sprawdzone, z którymi Emitent ma podpisane długoterminowe kontrakty. Ryzyko
związane z opóźnieniami w dostawach surowca oraz zagrożenie jakościowe jest zdecydowanie
zminimalizowane.
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1.2.5. Ryzyko związane z odbiorcami.
Wielkość sprzedaży Emitenta jest w dużej mierze uzależniona od sytuacji ekonomicznej
w kraju. Ewentualne pogorszenie koniunktury wpłynie na zmniejszenie obrotów Spółki. Innym
zagrożeniem jest struktura odbiorców. W przypadku wzrostu udziału pojedynczych odbiorców
w strukturze przychodów, istnieje groźba uzyskania przez te podmioty przewagi negocjacyjnej,
szczególnie w zakresie obniżania cen produktów Emitenta.
Głównymi klientami Spółki SZAR są duże koncerny z branży metalurgicznej, chemicznej
i spożywczej jak: Mittal, ArcelorMittal, Celsa, Lhoist, ISD Ukraina, SGL Carbon Group,
Cukrownie. Łączna sprzedaż do tej grupy odbiorców stanowi około 80 % ogólnej wielkości
sprzedaży. Pozostała sprzedaż jest dość rozdrobniona i w poszczególnych okresach ulega
znacznym wahaniom. Ryzyko utraty jednego z kluczowych odbiorców stanowi istotne
zagrożenie dla przychodów Emitenta. Spółka SZAR stara się zminimalizować to ryzyko poprzez
stosowanie warunków dostaw dla największych odbiorców.
1.2.6. Ryzyko związanie z działalnością firm konkurencyjnych.
Silna konkurencja w branży producentów surowców dla hutnictwa ma istotny wpływ na
działalność SZAR S.A. Na polskim rynku działa wiele podmiotów zarówno krajowych jak
i zagranicznych o

podobnym do Emitenta profilu działalności. Oferta produktowa

konkurencyjnych firm jest do siebie zbliżona. Do niedawna najistotniejszym elementem
decydującym o sukcesie była cena danych surowców. Obecnie w związku z trudną sytuacją na
rynku stali, walka o nowych odbiorców wyraźnie się nasiliła. Producenci branżowi nie tylko
obniżają swoje marże, ale przede wszystkim większą wagę przywiązują do jakości swoich
produktów. Lepsze i szybsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów to podstawowy czynnik
decydujący dziś o przewadze konkurencyjnej.
1.2.7. Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego i systemu podatkowego.
Brak stabilności polskiego prawa zdecydowanie utrudnia prawidłowe układanie strategii
działalności przedsiębiorstwa. Niedostatecznie precyzyjne regulacje są szczególnie uciążliwe w
interpretacji. Niejednolite orzecznictwo zwłaszcza w stosunku do prawa podatkowego wzbudza
największy niepokój wśród przedsiębiorstw. Dodatkowo sytuację utrudnia konieczność
dostosowywania przepisów krajowych do wymogów Unii Europejskiej. Zmiany w tym obszarze
są trudne do przewidzenia. Niejednokrotnie czas wejścia w życie nowych przepisów jest zbyt
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krótki, by przedsiębiorstwa mogły odpowiednio się do nich dostosować. Ryzyko w tym aspekcie
jest także związane z faktem sprowadzania surowców z krajów spoza Unii Europejskiej.
1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym.
1.3.1. Ryzyko wahań kursu akcji i niedostatecznej płynności obrotu.
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub
w alternatywnym systemie obrotu. Nie ma więc pewności, że papiery wartościowe Emitenta
będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie się charakteryzował
małą płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w
krótkim okresie czasu, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących
przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości sprzedaży akcji. Dodatkowo na płynność
mogą mieć wpływ czynniki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w kondycji
finansowej przedsiębiorstwa. Decyzje inwestorów często podyktowane są ogólnymi trendami
panującymi na giełdach europejskich i światowych.
1.3.2. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji
Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Istnieje ryzyko zawieszenia obrotu notowanymi instrumentami finansowymi przez Organizatora
Alternatywnego Systemu na okres do trzech miesięcy w przypadku, gdy Emitent narusza
przepisy obowiązujące w ASO, gdy wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników Obrotu,
bądź wynika to z woli Emitenta.
Ponadto zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków
określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO, do których należą m.in.:
 obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (§ 14
Regulaminu ASO),


obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu
o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu
ASO),



obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO),

wówczas Organizator Alternatywnego Systemu może:
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a) upomnieć Emitenta, a informacje o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej,
b) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie,
c) wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie.
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza instrumenty finansowe Emitenta
w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:


w przypadkach określonych przepisami prawa,



gdy zbywalność instrumentów finansowych 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.

Ryzyko wykluczenia z ASO może nastąpić również:
 na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie

od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
 jeżeli

Organizator

Alternatywnego

Systemu

uzna,

że

wymaga

tego

interes

i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
 wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku

o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie
kosztów postępowania,
 wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

1.3.3. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez
KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Komisja Nadzoru Finansowego, w przypadku nie wykonywania przez Emitenta obowiązków
wynikających z przepisów prawa, może nałożyć na Spółkę karę administracyjną. W przypadku
nałożenia takiej kary obrót papierami wartościowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź
niemożliwy.
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1.4. Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w papiery wartościowe Emitenta.
1.4.1. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta.
Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji akcji serii C umożliwią mu powiększenie
kapitału obrotowego do wysokości umożliwiającej realizację założonych celów strategicznych.
Istnieje jednak ryzyko, że w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Spółka będzie
musiała przeprowadzić dodatkową emisję lub szukać innych źródeł finansowania. Może to
spowolnić rozwój Emitenta.
1.4.2. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu.
Przed zarejestrowaniem akcji serii C założyciele firmy posiadali 98,33 % akcji Spółki, co
uprawniało ich do wykonania 99 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po
zarejestrowania emisji akcji serii C udział dotychczasowych właścicieli w głosach na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy zmniejszył się do 90,01 %. Ich wpływ na działalność Emitenta jest
więc znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy i rodzi to ryzyko, że pozostali
akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki.
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Rozdział 2 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie
Informacyjnym
2.1. Emitent.
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2.2. Autoryzowany Doradca.
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o

instrumentach

finansowych

wprowadzonych

do

alternatywnego systemu obrotu
3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów
finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do
przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń
dodatkowych.
3.1.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych.
Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” wprowadza się następujące
instrumenty finansowe:


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



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

Łączna wartość nominalna akcji serii B i C ubiegających się o wprowadzenie do obrotu
wynosi 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).
Akcje serii B i C stanowią 42,86 % ogółu wyemitowanych przez Emitenta Akcji i dają prawo do
wykonywania 27,27 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Akcje serii A i B zostały objęte przez założycieli Spółki w procesie przekształcenia spółki
jawnej w spółkę akcyjną. W dniu 10.09.2008 r. do grona akcjonariuszy dołączył Pan Sebastian
Bogus, który na podstawie umowy cywilnoprawnej objął 1.000.000 sztuk akcji serii B, które
stanowiły 1,67 % ogólnej liczby akcji (przed emisją akcji serii C).
Objęcie akcji serii C odbyło się w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH w zw. z art. 433 § 2 KSH, to jest
w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Na podstawie uchwały nr 3a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SZAR S.A. z dnia
27.04.2009r. wyemitowano 10.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości
nominalnej 0,10 zł każda. Akcje wyemitowane zostały zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH w zw.
z art. 433 § 2 KSH,, tj. w trybie oferty prywatnej. W związku z faktem niedojścia do skutku
emisji akcji przeprowadzonej w okresie 15.05.2009-15.08.2009r. z ceną emisyjną ustaloną na
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0,30 zł. – Zarząd spółki skierował ofertę do 2 inwestorów, którzy zadeklarowali możliwość
objęcia akcji. Cena emisyjna akcji serii „C” została ustalona na 0,10 zł za jedną sztukę.
Subskrybcja odbyła się w dniach 27.08.2009 – 20.10.2009r.. Akcje w całości zostały objęte
przez jedną osobę prawną. Akcje serii C zostały zarejestrowane przez Sąd w Częstochowie.
3.1.2. Uprzywilejowanie, ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów
finansowych oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z instrumentami
finansowymi.
Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, co do głosu w ten sposób, że każda
akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 72,73 % ogólnej
liczby głosów.
Akcje Emitenta serii B i C nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 KSH do art.
353 KSH, dają łącznie prawo do 27,27 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3.1.3. Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta.
Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Emitenta.
3.1.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu.
Obrót akcjami Emitenta, będzie podlegał zasadom i ograniczeniom określonym w Regulaminie
Alternatywnego Systemu Obrotu. Zgodnie z § 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
do obrotu w alternatywnym systemie mogą być wprowadzone instrumenty finansowe, o ile:


został sporządzony publiczny dokument informacyjny (zatwierdzony przez właściwy
organ nadzoru) oraz



zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona oraz,



w stosunku do Emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe
lub likwidacyjne.

Jeżeli zgodnie z przepisami prawa nie jest wymagane sporządzenie publicznego dokumentu
informacyjnego lub upłynął termin ważności publicznego dokumentu informacyjnego
sporządzonego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów

Dokument Informacyjny

19/227

SZAR

Spółka Akcyjna

®

finansowych do obrotu na rynku regulowanym wprowadzenie instrumentów finansowych do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu wymaga:


sporządzenia przez Emitenta właściwego dokumentu informacyjnego



przedstawienia przez Emitenta oświadczenia autoryzowanego doradcy o którym
mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

3.1.5. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia
zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli
łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny
obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji
w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro.
Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do
grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji,
a także obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego
przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - obowiązek
zgłoszenia dotyczy 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
równowartość 10.000.000 euro.
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Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji
przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Na podstawie art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu
zamiar koncentracji:
- jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub
objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób –
bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego
lub więcej przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000
euro;
- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo
udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji
jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych
przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia
nabycia lub objęcia, oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do
dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
- 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 przejąć 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 część mienia innego przedsiębiorcy.
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Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później
niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa
UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których
zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania
koncentracji.
W oparciu o art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK,
w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy – po spełnieniu przez
przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków określonych w ust. 2 konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub
umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK może
również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających
dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć 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.
określając w decyzji , o której mowa w ust. 1, termin spełnienia warunków.
W decyzji o której mowa w ust. 1, Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków (Ust. 3
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Na mocy art. 20 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 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.
W

przypadku

jednak,

gdy

odstąpienie

od

zakazu

koncentracji

jest

uzasadnione,

a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo
może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, Prezes Urzędu wydaje w
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drodze decyzji zgodę na dokonanie takiej koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku
zostanie istotnie ograniczona (art. 20 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Biorąc pod uwagę art. 21 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK
może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za
które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy
nie spełniają określonych w decyzji warunków. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu
orzeka co do istoty sprawy. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie
konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może na mocy art. 21 ust.
2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w drodze decyzji, określając termin jej
wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać 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 wynikającym z art. 21 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, że decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania
koncentracji.
Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną
w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym,
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał
koncentracji bez uzyskania zgody (art. 106 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów).
W oparciu o art. 106 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK może
również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, stanowiącej
równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa
w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji,
podał nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na
podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
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Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w
wysokości, stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in.
wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk
naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz koncentracji. Karę pieniężną nakłada się,
licząc od daty wskazanej w decyzji (art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub
wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba
ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji (art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów).
W przypadku nie wykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu
Spółek

Handlowych.

Prezesowi

UOKiK

przysługują

kompetencje

organów

spółek

uczestniczących w podziale. Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie
umowy lub podjęcie innych środków prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu
poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia
w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
3.1.6. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia
20.01.2004 r. 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,
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b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
c) przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji
można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w
zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach (art.
1 ust. 2):
a) gdy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw, uczestniczących w
koncentracji, wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz
b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch
zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250
milionów euro,
chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje
więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym
samym Państwie Członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy (art. 1 ust. 3):
a) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w
koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro,
b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich
zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100
milionów euro,
c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, łączny obrót wszystkich
zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100
milionów euro, z czego łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz
d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch
zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100
milionów euro,
chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje
więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym
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samym państwie członkowskim.
3.1.7. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi.
Emitent zamierza w przyszłości przeprowadzić publiczną emisję akcji oraz przeniesienie
wszystkich akcji do obrotu na rynku regulowanym. W związku z tym akcje Emitenta będą
podlegały obowiązkom i ograniczeniom wynikającymi z Ustawy o ofercie publicznej oraz
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w
Ustawie o Ofercie publicznej oraz w Ustawie o Obrocie instrumentami finansowymi, które wraz
z Ustawą o Nadzorze nad rynkiem kapitałowym 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 żądać wystawienia przez podmiot
prowadzący taki rachunek (zwany „wystawiającym”), imiennego świadectwa depozytowego,
które potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych
wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie
zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu. Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego świadectwa może zostać
wskazana część lub wszystkie papiery wartościowe zapisane na tym rachunku. (Art. 9 ust. 1 i 2
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).
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 być 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.
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Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty nie mogą
wykorzystywać informacji poufnej, szczegółowo zdefiniowanej w art. 154 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
Są to między innymi 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:
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 funkcję 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.
Nie mogą wykorzystywać takiej informacji, również osoby posiadające informację poufną w
wyniku popełnienia przestępstwa, albo posiadające informację poufną pozyskaną w sposób inny
niż określony w pkt. 1 i 2, jeżeli wiedziały lub przy dołożeniu należytej staranności mogły się
dowiedzieć, że jest to informacja poufna.
Osoby wymienione powyżej nie mogą również ujawniać informacji poufnej oraz udzielać
rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja (Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi).
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 (Art.
156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).
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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 powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli
instrumenty te:
1/ są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
któregokolwiek z innych państw 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, albo
2/ nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio
od ceny określonego w pkt 1 instrumentu finansowego.
3/ są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego
systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest
dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo
4/ nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny
określonego w pkt 3 instrumentu finansowego.
Na podstawie art. 159 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, m.in. 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, w czasie trwania okresu zamkniętego, o
którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie mogą
nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych. Nie
mogą także dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności
prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami
finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego.
Na wyżej wymienione osoby, które dokonują w czasie trwania okresu zamkniętego wskazanych
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wyżej czynności, Komisja Nadzoru Finansowego na mocy art. 174 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, może nałożyć w drodze decyzji karę pieniężną do wysokości
200.000 złotych chyba, że zaistniały okoliczności opisane w art. 174 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
Okresem zamkniętym jest (art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi):


okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną (wymienioną w art. 156 ust. 1
pkt 1 lit. a) informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub określonych w ust. 1
instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy
o Obrocie instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej
wiadomości,



w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego, a
przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od
pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1
pkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których
został sporządzony dany raport,



w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza, a
przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od
pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1
pkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których
został sporządzony dany raport,



w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a
przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od
pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1
pkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których
został sporządzony dany raport.

Osoby: 1/ wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące
prokurentami; 2/ inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze,
które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio
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tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na
jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej – są obowiązane do
przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz temu Emitentowi informacji o zawartych
przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, 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
(Art. 160 ust.1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).
Na osobę która nie wykonała lub nienależycie wykonała powyższy obowiązek, Komisja
Nadzoru Finansowego – na mocy art. 175 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – może
nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 100.000 złotych, chyba że zaistniały
okoliczności opisane w art. 175 ust. 1 pkt. 1 lub 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
tj. osoba ta:
1/ zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie
portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach
zawieranych w ramach tego zarządzania;
2/ przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o
dokonaniu transakcji.
Zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają
zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi (art. 161a ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi).
Natomiast zakazy, o których mowa w art. 156 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
odnoszą się również do informacji poufnych dotyczących papierów wartościowych będących
przedmiotem oferty publicznej, które mają podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku
regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu (art. 161a ust. 2 Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi).
Ustawa o ofercie publicznej zawiera pewne restrykcje co do obrotu akcjami Emitenta, jak
również nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty,
których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych
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przyczyn, szereg obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej, każdy:
1
 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo

90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo
1
 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90%

ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął
odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej
ogólnej liczby głosów,

 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby
głosów, o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów,
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz
spółkę nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o
zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności
mógł się o niej dowiedzieć.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie publicznej powyższe zawiadomienie powinno
zawierać 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 zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 %
ogólnej liczby głosów;
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 publicznej.
W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany,
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poinformować o tym Komisje Nadzoru Finansowego oraz Emitenta. (art. 69 ust. 5 Ustawy o
ofercie publicznej).
Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w
depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym
samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, na koniec dnia
rozliczenia, nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym
wiąże się powstanie tych obowiązków.
W oparciu o treść art. 69 a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone w art. 69
tejże ustawy spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg
ogólnej liczby głosów w związku z:
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe
prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Jak stanowi natomiast ust. 2 w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiadomienie, o
którym mowa w art. 69 ust. 1, zawiera również informacje o:
1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz
instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;
2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Według treści ust 3. 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
wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku
prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.
Zgodnie z art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu
z:
1/ 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 lub art. 72 Ustawy o ofercie publicznej;
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2/ wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło
z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o
ofercie publicznej;
3/ akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79
Ustawy o ofercie publicznej.
Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników
głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw (Art.
89 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej).
Obowiązki publicznych wezwań, o których mowa w art. 72-74 Ustawa o ofercie publicznej – nie
powstają w przypadku nabywania akcji wprowadzonych do alternatywnego sytemu obrotu, które
nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie są
dopuszczone do tego obrotu. Powyższe wyłączenie znajduje zastosowanie w przypadku akcji
Emitenta, gdyż żadna z tych akcji nie jest przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie, ani
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje
obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych
akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu
ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91,
poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 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,
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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 wykonywać 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) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych
podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,
f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadając akcje spółki
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów określonego w tych przepisach.
Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej w przypadkach wskazanych w pkt e) i f)
obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony
porozumienia.
W oparciu o treść art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej istnienie porozumienia, o którym
mowa w pkt e), domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:


małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej
linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i
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osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,



mocodawcę

lub

jego

pełnomocnika,

nie

będącego

firmą

inwestycyjną,

upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności
zbycia lub nabycia papierów wartościowych,


jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są
związane z (art. 87 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej):


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

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków (art. 87 ust. 5
Ustawy o ofercie publicznej):


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



po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu
zgodnie z ust. 1 pkt 4 – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem,

wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
3.2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych.
Akcje serii A i B
Akcje serii A i B zostały utworzone na mocy Uchwały Nr 3 z dnia 04.06.2008 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (Akt Notarialny Rep. A Nr 5412/2008) w sprawie
przekształcenia Spółki oraz określenia wysokości kapitału zakładowego Spółki przekształconej.
Uchwała została sporządzona zgodnie z przepisami KSH.
Akcje serii C
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez
emisję akcji, na mocy art. 430-432 KSH jest Walne Zgromadzenie Emitenta.
W dniu 10.09.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR S.A. (Akt Notarialny Rep. A
Nr 8130/2008) podjęło Uchwałę Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę
2.500.000,00 zł do 8.500.000,00 zł w drodze emisji akcji serii C skierowanej do inwestorów
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zewnętrznych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem poboru przez dotychczasowych
akcjonariuszy. Uchwałą Nr 2 NWZ wyraziło zgodę na ubieganie się o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”,
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, akcji serii B i C, a także
„Praw do Akcji” serii C. Z uwagi na niekorzystne warunki na rynkach finansowych w II
półroczu 2008 r. uchwały te nie zostały przez Zarząd wprowadzone w życie. Emisja serii C nie
doszła do skutku. W dniu 27.04.2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Akt Notarialny Rep.
Nr 2683/2009). Podjęło Uchwałę Nr 3a w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę
1.000.000,00 zł do kwoty nie większej niż 7.000.000,00 zł w drodze emisji akcji serii C
w ramach oferty prywatnej z wyłączeniem poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwałą
Nr 4 ZWA wyraziło ponownie zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu
w ASO akcji serii C, a także „Praw do Akcji” serii C.
Wyżej wymienione akcje wprowadza się do obrotu na podstawie następujących uchwał
Emitenta:
Z Aktu Notarialnego z dn. 04.06.2008 r. (Repertorium A Nr 5412/2008)
UCHWAŁA NR 3
Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe SZAR
Sz. i A. Rurarz Spółka jawna z siedzibą w Częstochowie z dnia 04.06.2008 roku,
w sprawie: przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego SZAR
Sz. i A. Rurarz Spółki jawnej z siedzibą w Częstochowie w spółkę akcyjną --------------------Działając na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zebranie Wspólników
uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------§1
Wspólnicy Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe SZAR Sz. i A.
Rurarz Spółka jawna z siedzibą w Częstochowie oświadczają, że dokonują przekształcenia
Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe SZAR Sz. i A. Rurarz
Spółka jawna w SZAR Spółkę akcyjną. -------------------------------------------------------------------§2
Kapitał zakładowy spółki przekształconej wynosi 6.000.000,00 (sześć milionów złotych) złotych
i dzieli się na 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych i na okaziciela serii A i B o
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nominalnej wartości 10 (dziesięć) groszy każda w tym:
- 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 40000000, ---- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 20000000.-Wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
SZAR Sz. i A. Rurarz Spółka jawna z siedzibą w Częstochowie obejmują akcje w spółce
przekształconej w ten sposób że:----------------------------------------------------------------------------1) Szymon Rurarz obejmuje 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o
numerach: 2 (dwa) oraz od numeru 10000004 (dziesięć milionów cztery) do numeru 20000002
(dwadzieścia milionów dwa) o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 (jeden milion) złotych
oraz 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach: 2 oraz od 5000004 (pięć
milionów cztery) do 10000002 (dziesięć milionów dwa) o łącznej wartości nominalnej 500.000
(pięćset tysięcy) zł;-------------------------------------------------2) Andrzej Rurarz obejmuje 10.000.000 (dziesięć milionów)

akcji imiennych serii A o

numerach: 1 (jeden) oraz od numeru 5 (pięć) do numeru 10000003 (dziesięć milionów trzy) o
łącznej wartości nominalnej 1.000.000 ( jeden milion) złotych, oraz 5.000.000 (pięć milionów)
akcji na okaziciela serii B o numerach: 1 (jeden) oraz od numeru 5 do numeru 5000003 (pięć
milionów trzy) o łącznej wartości nominalnej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych;-------------------3) Beata Rurarz-Grocholska obejmuje 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o
numerach: 3 (trzy) oraz od numeru 20000003 (dwadzieścia milionów trzy) do numeru 30000001
(trzydzieści milionów jeden) o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 (jeden milion) złotych,
oraz 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach: 3 (trzy) oraz od numeru
10000003 (dziesięć milionów trzy) do numeru 15000001 (piętnaście milionów jeden) o łącznej
wartości nominalnej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych;--------------------------------------------------4) Piotr Rurarz obejmuje 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach: 4
(cztery) oraz

od numeru 30000002 (trzydzieści milionów dwa) do numeru 40000000

(czterdzieści milionów) o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 (milion) złotych oraz 5.000.000
(pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach: 4 (cztery) oraz od numeru 15000002
(piętnaście milionów dwa) do numeru 20000000 (dwadzieścia milionów) o łącznej wartości
nominalnej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych.-------------------------------------------------------------
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§3
Ze względu na fakt uczestniczenia przez wszystkich wspólników spółki jawnej w spółce
przekształconej nie ustala się kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nie
uczestniczących w spółce przekształconej.----------------------------------------------------------------§4
Nie przewiduje się przyznania praw osobistych wspólnikom uczestniczącym w spółce
przekształconej.------------------------------------------------------------------------------------------------§5
W skład pierwszego Zarządu spółki przekształconej wchodzą:-----------------------------------------Szymon Rurarz – Prezes Zarządu;
-

Andrzej Rurarz – Wiceprezes Zarządu;

-

Beata Rurarz-Grocholska – Wiceprezes Zarządu;

-

Piotr Rurarz – Wiceprezes Zarządu-----------------------------------------------------------------------§6

W skład pierwszej Rady Nadzorczej spółki przekształconej wchodzą:---------------------------------

 Sebastian Bogus – Przewodniczący Rady Nadzorczej;


Grzegorz Tyniec – Członek Rady Nadzorczej;



Paweł Wąsek – Członek Rady Nadzorczej;
§7

Wszyscy wspólnicy Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe SZAR Sz. i A.
Rurarz Spółka jawna z siedzibą w Częstochowie wyrażają zgodę na brzmienie statutu spółki
przekształconej o treści, jak załączniku do niniejszej uchwały.”----------------------------------------Z Aktu Notarialnego z dn. 10.09.2008 r. (Repertorium A Nr 8130/2008)
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w
Częstochowie z dnia 10.09.2008 roku, w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie
Obrotu „NewConnect”, prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z/s w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii B i C
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oraz PDA serii C oraz dematerializacji akcji serii B i C.
Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami) w związku z art. 5 ust. 1–5
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz.
1538 ze zmianami), uchwala się co następuje: ------------------------------------------------------------§1
Zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki----------------------------------------------------------------------Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
wyraża zgodę na:----------------------------------------------------------------------------------------------1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B i C, a także „Praw do Akcji” serii C
(PDA serii C) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”,
prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z/s w Warszawie (GPW),-----------------------------------------------------------------2) złożenie akcji Spółki serii B i C oraz PDA serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW),---------------------------------------3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B i C oraz PDA serii C w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).
§2
Upoważnienie dla Zarządu-----------------------------------------------------------------------------------Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
upoważnia Zarząd Spółki do: -------------------------------------------------------------------------------1) podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do
dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii B, C oraz „Praw do Akcji” serii C (PDA serii C)
do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.
U. Nr 183 poz. 1538), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie; --------------------------------------------------------------------------2) złożenie akcji Spółki serii B, C oraz PDA serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy
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Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW), podjęcia wszelkich czynności
prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B, C
oraz PDA akcji serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji
serii B, akcji serii C a także „Praw do Akcji” serii C (PDA serii C).”----------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w
głosowaniu jawnym przy 100.000.000 głosach „za”. -----------------------------------------------------

Z Aktu Notarialnego z dn. 27.04.2009 r (Repertorium A Nr 2683/2009)
„Uchwała nr 3a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii C-----------------------------------------------Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:--------------------------------------------------------------§1.
Podwyższenie kapitału zakładowego i upoważnienie dla Zarządu Spółki--------------------1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.000.000,00 (sześć milionów
złotych) do kwoty nie większej niż 7.000.000,00 (siedem milionów złotych), to jest o kwotę nie
większą niż 1.000.000,00 (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 10.000.000
(dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda akcja.--------------------------------------------------------------------------------2.Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-------------------------------------------------3.Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki
przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2009.------------------------------------------------Akcje serii C zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej.-----------Dokument Informacyjny
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Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:-------------------------------------------------1) Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C,---------------------------------------------------------2) Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej,-------------------------3) Zawarcia umów o objęciu akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej.------------------4.Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w
ust.1 powyżej, 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 oświadczenia o wysokości
podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału
zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu
spółek handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------------5.Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po
złożeniu przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.----§2.
Wyłączenie prawa poboru
Wyłącza się prawo poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C jest cel emisji akcji serii C,
jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii C, środków finansowych
niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności
gospodarczej. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii C Zarządowi Spółki umożliwi
ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki. Z powyższych
względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i
leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych
akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny
emisyjnej akcji serii C.-------------------------------------------------------------------------§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w
głosowaniu jawnym przy 100.000.000 głosów „za”.-----------------------------------------------------Ad.6.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie
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wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w
Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” akcji serii C oraz Praw do Akcji serii C oraz na
realizację przez Zarząd czynności z tym związanych o treści następującej:---------------------------„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A.
z dnia 27 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym przez
Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z/s w Warszawie akcji
wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C oraz PDA serii C oraz dematerializacji akcji serii
C.----------------------------------------------------------------Działając na podstawie art. 12 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 – 5 Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. numer 184 poz. 1539 ze
zmianami), uchwala się co następuje: --------------------------------------------------------------------------§1.
Zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w
Częstochowie wyraża zgodę na:-----------------------------------------------------------------------------1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C, a także „Praw do Akcji”
serii C (PDA serii C) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu
„NewConnect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez Spółkę Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z/s w Warszawie (GPW),------------------------------------------2) złożenie akcji Spółki serii C oraz PDA serii C do depozytu prowadzonego przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW),---------------------------3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C oraz PDA serii C w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183
poz. 1538).------------------------------------------------------------------------------------------------------§2.
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Upoważnienie dla Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w
Częstochowie upoważnia Zarząd Spółki do:---------------------------------------------------------------1) podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do
dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii C oraz „Praw do Akcji” serii C (PDA serii C) do
obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
numer 183 poz. 1538), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie.---------------------------------------------------------------------------2) złożenie akcji Spółki serii C oraz PDA serii C do depozytu prowadzonego przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW), - podjęcia wszelkich
czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji
Spółki serii, C oraz PDA akcji serii C w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym
Depozytem

Papierów

Wartościowych

umów,

dotyczących

rejestracji

w

depozycie,

prowadzonym przez KDPW, akcji serii C a także „Praw do Akcji” serii C (PDA serii C).---------§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w
głosowaniu jawnym przy 100.000.000 głosów „za”.-----------------------------------------------------Ad.7.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby uznać, że sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki za 2008 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2008 rok, które to dokumenty
zostały przed Zgromadzeniem wyłożone w siedzibie Spółki i były dostępne dla akcjonariuszy,
zostały przedstawione akcjonariuszom bez potrzeby ich odczytywania na Zgromadzeniu, co
zostało na zapytanie przewodniczącego Zgromadzenia potwierdzone wyraźnym oświadczeniem
wszystkich obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy.--------------------------------------------------Ad.8.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby uznać, że sprawozdanie z
działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2008 roku oraz ocena sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, które to dokumenty
zostały przed Zgromadzeniem wyłożone w siedzibie Spółki i były dostępne dla akcjonariuszy,
zostały przedstawione akcjonariuszom bez potrzeby ich odczytywania na Zgromadzeniu, co
zostało na zapytanie przewodniczącego Zgromadzenia potwierdzone wyraźnym oświadczeniem
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wszystkich obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy.--------------------------------------------------Ad.9a.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku o treści następującej:---------------------------------------------------------------------------------------------------3.3. Daty, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.
W przypadku podjęcia przez właściwy organ uchwały w sprawie podziału zysku (pokrycia
straty) oraz pozytywnej uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, akcje
serii A, B i C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok 2009. Akcje
serii B i C są tożsame w prawach w szczególności w prawie do dywidendy.
Zysk wykazany na koniec 2008 r. Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SZAR S.A. został przeznaczony na kapitał zapasowy.
3.4. Prawa z instrumentów finansowych i zasady ich realizacji.
Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:
a) prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych).
b) prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) – (art. 433 Kodeksu
Spółek Handlowych): w przypadku nowej emisji,
c) prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu Spółek
Handlowych
Szczegółowo, wszystkie uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej.
3.4.1. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym.
3.4.1.1. Uprawnienia wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych.
Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla
wspólników (akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem
akcjonariuszy w organach spółek czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące
akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze majątkowym i korporacyjnym.
Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:



prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej za
zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych);
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prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i
sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii
biegłego rewidenta, na żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym
Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych);



prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
porządku

obrad

tego

zgromadzenia

przez

akcjonariusza

lub

akcjonariuszy

reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Statut może upoważnić
do

żądania

zwołania

nadzwyczajnego

walnego

zgromadzenia

akcjonariuszy

reprezentujących mniej niż 1/20 kapitału zakładowego (art. 400 § 1 KSH). Wyżej
wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu
Emitenta (art. 400 § 2 KSH).


prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20
kapitału zakładowego. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Emitenta nie
później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej
termin ten wynosi 21 dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w
postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). Statut zgodnie z art. 401 § 6 może upoważnić
do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad, przez akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 1/20 kapitału
zakładowego.



prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby
będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) (art. 406¹ § 1 KSH). Jest to prawo o
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charakterze bezwzględnym, a jego gwarancją jest procedura zwoływania Walnego
Zgromadzenia (art. 402, 402¹-402³, 405 KSH), a także możliwość wytoczenia przez
akcjonariusza bezzasadnie niedopuszczonego do udziału w Walnym Zgromadzeniu, bądź
nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu wskutek wadliwego zwołania zgromadzenia,
powództwa przeciwko Spółce o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia (art. 422 § 1
i 2 KSH). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406² KSH). Akcje na okaziciela mające
postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki
publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed
zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mających
siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i
stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji
uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (art. 406³ § 1 KSH). Akcjonariuszowi spółki
publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do
imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 KSH). Żądanie wydania imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez uprawnionego ze
zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej, powinno być zgłoszone nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w
pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Podmiot

prowadzący

rachunek

papierów

wartościowych

wystawia

imienne

zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406³ § 2 KSH).
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
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spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z art. 406³
§ 1 KSH oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 406³ § 6
KSH).
Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz dołączone do księgi
protokołów (art. 412¹-412² KSH).

 prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu zarządu spółki oraz prawo do
żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu, za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz
spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1¹ KSH).

 prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad
Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 2 KSH); żądanie takie należy złożyć do Zarządu
Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie
tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem;
 prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału
zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności zawierającej
spis uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 410 KSH). Stosownie do § 1
powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w
Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych
uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest
podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności
powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z
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trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2
KSH);


prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 KSH). Jeżeli Statut Emitenta lub
ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do
jednego głosu. Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy
Spółki dysponujących powyżej jedną piątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie
Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji
dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki. Akcjonariusz spółki
publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli
przewiduje to regulamin Walnego Zgromadzenia (art. 411¹ § 1 KSH).

 prawo do żądania tajnego głosowania, choćby przez jednego z akcjonariuszy obecnych
lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Tajne głosowanie zarządza się przy
wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów,
o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych (art. 420 §
2 KSH);
 prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania
oddzielnymi grupami. Artykuł 385 § 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Emitenta
uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne
Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje
inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym
Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej,
mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie
biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5
KSH). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę
akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze
głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie
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zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze
głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH). W przypadku zgłoszenia przez
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki
wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady
Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wyboru Rady Nadzorczej;

 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia, zawierającej wypis
z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami
udzielonymi przez akcjonariuszy, a także prawo do otrzymania poświadczonych przez
Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych);
 prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź
dobrymi obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie
akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie
uchwały (art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych); w takich przypadkach akcjonariusz
może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne
Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz,
który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej
powzięciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie
niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub 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; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej (art.
422 § 2 KSH). Zgodnie natomiast z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej
powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie
miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później
jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie.

Sąd

rejestrowy

może

zawiesić

postępowanie

rejestrowe

po

przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego
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Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za
zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa;
 prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności
uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu Spółek
Handlowych), przysługuje akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem
o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 §
3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno być wniesione w
terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później
jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, nie
później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Sąd rejestrowy może
zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której
akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość
przedstawienia

argumentów

przemawiających

za

zawieszeniem

postępowania

rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa;


prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej
porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).
Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza,
jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH powinien odmówić udzielenia informacji, gdy
mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub
organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji
mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź
administracyjnej (art. 428 § 3 KSH). Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli
odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu
wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi (art.
428 § 4 KSH).
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Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić
akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego informacji na piśmie poza Walnym
Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany
udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania
podczas Walnego Zgromadzenia.
W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o
udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi
informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu art. 428 § 2
KSH (art. 428 § 6 KSH).
W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia
na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z
podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje
przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji
podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia
(art. 428 § 7 KSH).
 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 Kodeksu Spółek Handlowych). Wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w
terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi
odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek
do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych
innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem (art. 429 § 2 Kodeksu Spółek
Handlowych);


prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody przeciwko członkom władz
Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487
Kodeksu Spółek Handlowych);

 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub
przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu Spółek Handlowych),
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Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariuszowi Emitenta
przysługuje także prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową,
będącą również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku
dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych wobec
innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta.
Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać
również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, albo
liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, w tym także
jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia
informacji oraz odpowiedzi powinny złożone być na piśmie.
Odpowiedzi na pytania określone w art. 6 § 4 KSH należy udzielić akcjonariuszowi oraz
właściwej spółce kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli
żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na
który zwołano Walne Zgromadzenie, bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się w dniu
następującym po dniu, w którym zakończyło się Walne Zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia
biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie
może wykonywać praw z akcji w spółce kapitałowej, o której mowa w art. 6 § 4 zdanie pierwsze
KSH (art. 6 § 5 KSH).
3.4.1.2. Uprawnienia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
Zgodnie

z

przepisami

Ustawy o

obrocie

instrumentami

finansowymi

dokumentem

potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na
okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych. W takich przypadkach akcjonariuszom
posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie
dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych)
uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego oraz imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej wystawionego przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu
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akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały
zdematerializowane. W art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało
akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym co najmniej 5 % ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie uchwały
w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z
utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych).
Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. Wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie
realizacji wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, albo podejmie taką uchwałę
z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, wnioskodawcy mogą wystąpić o
wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu
Rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o ofercie
publicznej).

3.4.2. Uprawnienia o charakterze majątkowym.
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:

 prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podstawie art. 347
Kodeksu Spółek Handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy
Emitenta do udziału w zysku spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty
akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji, posiadanych przez
danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie
dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia
uchwały (art. 347 § 2 KSH w zw. z art. 348 § 3 KSH). Jeżeli akcje nie są całkowicie
pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Zasady te
należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW.
Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku
(lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne
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Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok
kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do
końca czerwca.
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. Statut
Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w
szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji),
tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Statut Emitenta nie zawiera postanowień
odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru dywidendy w sposób
odmienny od postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i regulacji KDPW, w związku z czym
w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z
zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych:
Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w
sprawie ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy”
zgodnie z określeniem zawartym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych) oraz o terminie
wypłaty dywidendy (§ 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy
i termin wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 91 pkt 2 Szczegółowych
Zasad Działania KDPW pomiędzy terminem ustalenia prawa do dywidendy, a dniem jej wypłaty
musi upłynąć co najmniej 9 dni roboczych. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom
posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje za pośrednictwem systemu
depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na
realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku
bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na
rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki papierów
wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są
przez poszczególne domy maklerskie. Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki
sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach
osób prawnych. Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do
dywidendy dla posiadaczy akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami
fizycznymi, mogą, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in.
umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości
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pobrania od nich przez Emitenta, podatku od dywidendy. Dywidenda oraz inne przychody z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, uzyskane przez
akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowaniu
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 % uzyskanego przychodu, chyba że
umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem
miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub
zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej. Dywidenda pomniejszona
zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z zastosowaniem
właściwej stawki), a następnie przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania
podwójnemu opodatkowaniu lub nie pobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem
udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca
siedziby zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem
rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma
służyć ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we
właściwej umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości
określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli akcjonariusz będący
nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia właściwej
umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały redukcję
krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie
pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.
Roszczenie o wypłatę dywidendy – jako roszczenie majątkowe – ulega przedawnieniu, zgodnie z
art. 117, 118 i 120 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, po upływie 10 lat licząc od dnia terminu wypłaty
dywidendy.


prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu
Spółek Handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu
Spółek Handlowych, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa
objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo
poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów
wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na
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akcje (433 § 6 KSH). Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu
Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie
uchwały wymaga:


kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech
piątych głosów,



zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia podanym do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz



przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej
powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji
bądź sposób jej ustalenia.

Powyższe wymogi zgodnie z art. 433 § 3 KSH nie mają zastosowania, gdy uchwała o
podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że:


nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z
obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im
wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale,



nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze,
którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.



prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463 § 1
KSH, o ile inaczej nie uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w
przedmiocie likwidacji, bądź statut, likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie
zarządu.

Natomiast

Kodeks

Spółek

Handlowych

przewiduje

możliwość

wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego
spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch
likwidatorów (art. 463 § 2 KSH),
 prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art.
474 Kodeksu Spółek Handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy
powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić
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zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, o czym mowa w art. 468 §
1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po
takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu, ale nie wcześniej niż po upływie roku od
dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek
pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art.
474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych
przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na
kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i
wartość posiadanych przez niego akcji.


prawo do rozporządzania akcjami; przez rozporządzenie akcją należy rozumieć
przede wszystkim jej zbycie (przeniesienie własności na nabywcę) oraz inne
rozporządzenia, takie jak ustanowienie na niej zastawu lub prawa użytkowania oraz
wydzierżawienie. We wszystkich powołanych wyżej przypadkach przedmiotem
rozporządzenia są: prawa wynikające z akcji, nie zaś dokument akcji. Nie przekreśla
to jednak faktu, że zbycie akcji jest czynnością realną, tzn. do skutecznego
przeniesienia własności akcji na nabywcę niezbędne jest przeniesienie posiadania
dokumentu akcji, zaś w przypadku akcji zdematerializowanych – dokonanie
odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. Zbycie akcji jest
dopuszczalne na mocy art. 337 § 1 KSH, który brzmi: „Akcje są zbywalne”, ponadto
jest on konsekwencją kapitałowego charakteru spółki akcyjnej. Podstawą prawną
dopuszczalności ustanowienia użytkowania na prawach (w tym na prawach z akcji)
jest art. 265 § 1 KC, zaś w przypadku zastawu jest to art. 327 KC. W okresie, gdy
akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane
na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji
przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).
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3.5. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w
przyszłości.
Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o
pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które
powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość
dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3
KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na
swoim rachunku akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień
ustalenia prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz
dzień wypłaty dywidendy. Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne
Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla
spółek publicznych.
Zgodnie z § 91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o
dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych
jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 91 ust. 2
Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy, a dniem
wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za
pośrednictwem

systemu

depozytowego

KDPW.

Wypłata

dywidendy

przysługującej

akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z § 97
Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do
dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW
rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków
otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na
poszczególne rachunki akcjonariuszy.
Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb
inwestycyjnych Spółki, jej zapotrzebowania na środki finansowe oraz wymogów adekwatności
kapitałowej obowiązujących firmy inwestycyjne. Ustalenie terminów w związku z wypłatą
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dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami
KDPW.
3.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i
obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym
wskazanie płatnika podatku.
3.6.1. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy.
Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te
przewidują obowiązek uiszczenia podatku dochodowego (w wysokości 19 %) od dochodów z
dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na
terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku jest
taka sama (19 %), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu
zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej.
3.6.2. Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od
osób prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który
dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent),
zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek
dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez płatnika w
terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na
rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 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,
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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
Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów
(akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych jest:
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.
Powyższe 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 powyżej w pkt 3,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4 a Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych).
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego
posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej 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 powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat
spółka, o której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z
odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend 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 (art. 22 ust 4 b Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych).
3.6.3. Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od
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osób fizycznych.
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest, zgodnie
z art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako płatnik pobierać w dniu
dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń)
lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów
określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5 a i 13 oraz art. 30 a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 w wysokości 19 %. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie na rachunek
odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania
podatku.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z udziału
w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym
także:
- dochód z umorzenia udziałów lub akcji,
- dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych
udziałów (akcji),
- wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,
- dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący
równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby
prawnej,
- dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na
rachunkach ilościowych,
- w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez
udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,
- w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale
przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części
przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji)
przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia
udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt
38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest
wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub
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nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u
tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do
wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem,
- wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych
spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.
Art. 24 ust. 5d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że dochodem z
umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka
przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu,
obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze
spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub
darowizny.
3.6.4. Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od
zagranicznych osób prawnych i fizycznych.
Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 % przychodu spoczywa na biurze
maklerskim 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. 2 a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych
udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione
postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy
Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca
zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego
opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one
stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. Zastosowanie
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu
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opodatkowaniu albo nie pobranie 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 (art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30 a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie
zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo nie pobranie podatku jest możliwe, pod
warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika
uzyskanym od niego certyfikatu rezydencji.
Na podstawie artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podatku
dochodowego zwolnione są dochody z dywidend oraz inne dochody (przychody) z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych, które łącznie spełniają następujące warunki:
1. wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka
podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
3. spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 %
udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej te dochody;
4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych jest:
a) spółka, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, albo
b) zagraniczny zakład, spółki, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego
posiadania (udziałów) akcji w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku
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dochodowym od osób prawnych, 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. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania
(udziałów) akcji w tej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat Spółka, o której mowa w
art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie zobowiązana do
zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w art. 22
ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 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. (art. 22 ust. 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Przepisy z art. 20-22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się
z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest
Rzeczypospolita Polska (art. 22 a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania,
wypłacane przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce.

3.6.5. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji i praw do akcji.
3.6.5.1. Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne.
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu,
czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się
z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 25
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje,
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
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jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku
podatkowego, a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w
art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki
podatkowej, wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo niepobranie
podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez
podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika za granicą dla celów
podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji
podatkowej.
3.6.5.2. Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich
wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz
z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w
spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu (art. 30 b 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 (art. 30 b ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami
opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 30 b ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dochodem, o
którym mowa w art. 30 b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:
1. 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
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
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2. różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z
papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 a Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
3. 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 38 a
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów
w spółkach mających osobowość prawną, a kosztami uzyskania przychodów,
określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
5. różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach
mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład
niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a
kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1 e Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- osiągnięta w roku podatkowym.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym
mowa w art. 45 ust. 1 a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać
dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w
tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, 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 osobowość prawną oraz z tytułu
objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w
spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30 b ust. 6 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych).
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Zgodnie z art. 30 b 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 zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów
podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji
podatkowej.
3.6.5.3. Podatek dochodowy od dochodów ze sprzedaży praw do akcji (PDA).
Zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży praw do akcji są analogiczne do zasad
opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Podobnie
w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych zasady opodatkowania
dochodów ze sprzedaży praw do akcji oraz praw poboru są analogiczne, jak przy sprzedaży
akcji.
3.6.5.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych.
Art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od
podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych
firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych instrumentów
dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Jednak, gdy akcje dopuszczone do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez korzystania z pośrednictwa podmiotów
prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od
takiej transakcji wynosi 1 %. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku
od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.
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3.6.5.5. Podatek od spadków i darowizn.
Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze
spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem
papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:
- w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
lub
- prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju
pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą
i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym.
3.6.5.6. Odpowiedzialność płatnika podatku.
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 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 nie pobrany lub podatek pobrany, a nie
wpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta
jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się
wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został
pobrany z winy podatnika.

Dokument Informacyjny

68/227

SZAR

Spółka Akcyjna

®

Rozdział 4 Dane o Spółce
4.1. Dane Emitenta.
Tabela 1: Dane teleadresowe Spółki SZAR S.A.
Nazwa (Firma):

SZAR Spółka Akcyjna

Forma prawna:

Spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Częstochowa

Adres:

ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa

Telefon:

034 324-97-24, 365-17-95

Faks:

034 365-16-19

E-mail:

szar@szar.pl

WWW:

www.szar.pl

NIP:

573-10-34-358

REGON:

150143223

KRS:

0000309711

PKD

46.72.Z

Źródło: Emitent

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta.
Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.
4.3. Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został utworzony Emitent.
Emitent został utworzony i działa na podstawie Ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dn.
15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
Sposób powstania spółki: przekształcenie
Wspólnicy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego SZAR Sz. i A. Rurarz Spółka
Jawna podjęli w dniu 04.06.2008 r. Uchwałę Nr 3 w sprawie przekształcenia spółki jawnej w
spółkę akcyjną w trybie art. 562 KSH w zw. z art. 571 i 572 KSH. - Akt Notarialny Repertorium
A Nr 5412/2008.
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4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w
przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania
zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, które je wydał.
Na mocy postanowienia Nr sygn. CZ. XVII NS REJ.KRS/003787/08/319 wydanego w dniu
08.07.2008 r. przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem: KRS 0000309711.
Warunkiem

koniecznym

dla

prawidłowego

funkcjonowania

Spółki

było

uzyskanie

następujących zezwoleń:


Licencja przewozowa na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego w
zakresie przewozu rzeczy wydana przez Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2008 r. o nr
TU – 002024.



Pozwolenie na prowadzenie składu celnego publicznego wydane przez Izbę Celną w
Katowicach z dnia 10.12.2008r. o nr A-0831-02.

4.5. Opis historii Emitenta.
Spółka SZAR może poszczycić się bogatą tradycją i doświadczeniem. Z sukcesem działa na
rynku od 1988 roku jako przedsiębiorstwo rodzinne. Firma w trakcie swojej wieloletniej
działalności kilkakrotnie zmieniała formę prawną. Ostatnia zmiana miała miejsce 04.06.2008 r.
W tym dniu nastąpiło przekształcenie ze spółki jawnej w spółkę akcyjną. Powyższe zmiany
były naturalną konsekwencją dynamicznego rozwoju Emitenta. Założycielom udało się z małej
firmy rodzinnej stworzyć prężnie działające przedsiębiorstwo.
Kalendarium:
1988 – Założenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego - Handlowego „Szar” Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie. W roku 1995 następuje zmiana nazwy spółki
na Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Szar-ex” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
1995 – Zawiązanie przez Pana Szymona Rurarz, Pana Andrzeja Rurarz, Panią Beatę Rurarz
Grochowską oraz Pana Piotra Rurarz spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
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Handlowe „SZAR” S.C. w Częstochowie.
1998 – Pan Andrzej Rurarz oraz Pan Szymon Rurarz sprzedają swoje udziały w spółce P.P.U.H.
„Szar-ex” Sp. z o.o. w Częstochowie. Od tego roku rodzina Rurarz kontynuuje działalność
gospodarczą w formie spółki cywilnej.
2001 – Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Powodem przekształcenia było
przekroczenie w roku 1999 przychodów netto ponad 400000 EURO. Nowa nazwa firmy brzmi:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługo Handlowe „SZAR” Sz. i A. Rurarz Spółka Jawna.
2003 – Spółka SZAR otrzymuje certyfikat EN ISO 9001:2000 nadany przez Firmę TŰV NORD
– Cert Gesellschaft mbH.
2008 – Przekształcenie spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługo Handlowe „SZAR” Sz. i A.
Rurarz Spółka Jawna w spółkę SZAR Spółka Akcyjna. Głównym powodem zmiany formy
prawnej było przygotowanie spółki do debiutu na rynku NewConnect.
Bogate

doświadczenie

oraz

osobiste

zaangażowanie

założycieli

ma

bezpośrednie

odzwierciedlenie w sukcesach Spółki. W początkowej fazie rozwoju oferowany asortyment był
znacznie uboższy niż w chwili obecnej. Spółka systematycznie z roku na rok wzbogaca swoją
ofertę sprzedaży. Największym atutem firmy jest zróżnicowany, wysokiej jakości asortyment.
Na koniec roku obrotowego w Spółce zatrudnionych było 54 pracowników.
4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasady
ich tworzenia.
Kapitał własny Emitenta składa się z:
a) kapitału podstawowego
b) kapitału zapasowego
c) Zysku (straty) z lat ubiegłych
d) Zysku (straty) netto
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Kapitał podstawowy
Tabela 2: .Struktura kapitału zakładowego Spółki SZAR S.A. przed podwyższeniem kapitału
zakładowego
Nominał

Ilość akcji

Seria A (imienne)

0,10

40 000 000

Seria B (zwykłe)

0,10

Seria akcji

Razem

Kapitał akcyjny

%

Liczba głosów

%

4 000 000,00

66,67

80 000 000

80,00

20 000 000

2 000 000,00

33,33

20 000 000

20,00

60 000 000

6 000 000,00

100

100 000 000

100

Źródło: Emitent

Od momentu zarejestrowania podwyższenia kapitału podstawowego w drodze emisji akcji serii
C kapitał podstawowy Emitenta wynosi 7.000.000,00 zł
Tabela 3: Struktura kapitału zakładowego Spółki SZAR S.A. po zarejestrowaniu podwyższenia
kapitału zakładowego
Nominał

Ilość akcji

Seria A (imienne)

0,10

40 000 000

Seria B (zwykłe)

0,10

Seria C (zwykłe)

0,10

Seria akcji

Razem

Kapitał akcyjny

%

Liczba głosów

%

4 000 000,00

57,14

80 000 000

72,73

20 000 000

2 000 000,00

28,57

20 000 000

18,18

10 000 000

1 000 000,00

14,29

10 000 000

9,09

70 000 000

7 000 000,00

100

110 000 000

100

Źródło: Emitent

Kapitał zapasowy
Wysokość kapitału zapasowego jest uzależniona od corocznych odpisów z zysku jak również od
nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość nominalną.
Zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy w spółkach akcyjnych przelewa się co najmniej
8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej
kapitału zakładowego.
Zysk Spółki osiągnięty w okresie od dnia 8 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w
wysokości 79.430,37 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych trzydzieści
siedem groszy) Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SZAR S.A. z dnia
27.04.2009 r. Został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.
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4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy wykazane na 31.12.2008 r. powstały w wyniku wypłat
Wspólników Spółki Jawnej w kwocie przekraczającej zysk do podziału pozostały po
przekształceniu kapitału własnego Spółki Jawnej w kapitał akcyjny. Na dzień sporządzenia
Dokumentu Informacyjnego kwota 60.954,58 zł została uregulowana w całości.
Na chwilę obecną kapitał zakładowy spółki jest opłacony w całości.
4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji
przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa.
4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie
statutu przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w
granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również
liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu
informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.
Zgodnie z § 12 Statutu Spółki, Zarząd jest upoważniony w terminie do 31 maja 2011 roku do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.000.000,- zł (40 000 000 sztuk akcji
o wartości nominalnej 0,10 zł). Kapitał docelowy będzie osiągnięty na skutek kolejnych
podwyższeń kapitału zakładowego w drodze kolejnych emisji akcji.
W przyszłości Emitent planuje wdrożyć pakiet motywacyjny, skierowany do kadry menedżerów
i kluczowych pracowników Spółki w ramach kapitału docelowego, zgodnie z § 12 Statutu
Spółki.
4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe.
Instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe nie były
dotychczas notowane na żadnym rynku papierów wartościowych.
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4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych
Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek
jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy
(firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów.
Należy zaznaczyć, iż tak jak wskazano w punkcie 1.1.6. niniejszego dokumentu, istnieją
powiązania rodzinne między członkami organów zarządzających, a akcjonariuszami.
Ponadto należy wskazać na fakt, iż Pan Sebastian Bogus Przewodniczący Rady Nadzorczej jest
jednocześnie Prezesem DI TAURUS Sp. z o.o., będącego Autoryzowanym Doradcą Emitenta.
Pan Sebastian Bogus posiada 999.999 sztuk akcji Emitenta. Poza tym Wiceprezes DI TAURUS
Sp. z o.o. Pan Artur Siwek posiada 1 szt. akcji Emitenta.
W bilansie Spółki w pozycji należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych Emitent
prezentuje dane dotyczące:


PUH KRON Piotr Rurarz

mimo, że jednostka ta nie spełnia definicji jednostki powiązanej, zawartej w art. 3, ust.1, pkt. 43
ustawy o rachunkowości. Emitent zdecydował się na wyszczególnienie tej pozycji w bilansie ze
względu na fakt, iż Pan Piotr Rurarz jest jednym z głównych akcjonariuszy Emitenta oraz pełni
funkcję Członka Rady Nadzorczej SZAR S.A. Wykazane należności dotyczą wynajmu
pomieszczeń biurowych przez firmę PUH KRON Piotr Rurarz. Są to należności cykliczne i
bieżąco regulowane.
W stosunku do Emitenta nie występuje podmiot dominujący.
4.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z
ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup
produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów
i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale
na segmenty działalności.
Działalność Spółki obejmuje kilka obszarów – import, handel, produkcja i transport. Spółka
zajmuje się importem antracytu, grafitu, węglika krzemu, elektrod grafitowych oraz innych
materiałów z rynku wschodniego z przeznaczeniem na rynek krajowy, eksport oraz na potrzeby
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własnej produkcji. Prowadzi handel wyrobami hutniczymi, produkuje specjalistyczne
konstrukcje stalowe, m.in. do przewozu i magazynowania szkła oraz stolarki okiennej. SZAR
jest także producentem materiałów wsadowch i pomocniczych dla metalurgii. Specjalizuje się w
produkcji wysokiej jakości nawęglaczy ze szczególnym uwzględnieniem nawęglaczy
antracytowych, spieniaczy żużla stosowanych w piecach elektrycznych oraz różnego rodzaju
zasypek. Firma świadczy usługi w zakresie transportu i spedycji w ruchu międzynarodowym i
krajowym. Posiada nowoczesny tabor samochodowy umożliwiający m.in. przewóz towarów
niebezpiecznych.
Przedsiębiorstwo zgodnie z pozwoleniem Prezesa GUC prowadzi skład celny publiczny typu A.
zlokalizowany w Częstochowie przy ul. Bór 143/157. Dzięki dogodnej lokalizacji oraz
odpowiednim urządzeniom technicznym, możliwy jest rozładunek i załadunek każdego typu
towaru. Skład celny umożliwia składowanie towarów przywożonych koleją.
Firma zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierów, których wysoka wiedza z zakresu
procesów metalurgicznych w hutach i odlewniach, pozwala na dostosowanie asortymentu do
indywidualnych procesów technologicznych u swoich klientów. Firma uczestniczy we
wdrażaniu nowych projektów mających na celu obniżenie kosztów produkcji i poprawę jakości
wyrobów stalowych i odlewów.
Oferta Handlowa
I. Towary handlowe
 Antracyt
 Elektrody grafitowe
 Piasek chromitowy


Metalurgiczny węglik krzemu



Fluoryt metalurgiczny

II. Wyroby hutnicze
 Profile gorąco walcowane

 Profile zimnogięte
 Blachy stalowe
 Stal zbrojeniowa, walcówka
III. Wyroby stalowe
SZAR jest producentem stojaków stalowych dowolnych konstrukcji na indywidualne
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szczególności

specjalizuje

się

w

produkcji

metalowych

stojaków

wykorzystywanych w trakcie składowania lub transportu szkła, szyb zespolonych oraz stolarki
okiennej.
IV. Produkty wsadowe i pomocnicze dla metalurgii


Nawęglacze


antracytowe



z elektrod węglowych



grafitowe



Spieniacze




spieniacze żużla
Zasypki

 uszczelniająca [Chromix 4, Chromix 6/4, Chromix 8/5] - do zamknięć suwakowych jako
uszczelnienie układu wylewowego w kadzi odlewniczej,
 oliwinowa [SZ-O] – do uszczelniania dowolnego spustowego pieca elektrycznego typu EBT,
 żużlotwórczo-rafinacyjna [MER – 1] – do rafinacji żużli w kadziach odlewniczych,
 odsiarczająca – [ES] do eliminacji siarki ze stali w kadzi odlewniczej,
 izolacyjno-rafinująca [KGS] do izolacji przed wtórnym utlenianiem się stali w kadzi, obniża
straty cieplne. Samoczynnie rozprowadza się po kadzi.
 Boksyty – kalcynowane z piasków szybowych

V. Usługi
 Logistyka – krajowy i międzynarodowy transport
 Usługi budowlane

VI. Pozostałe


Dzierżawa
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Struktura sprzedaży Spółki SZAR S.A. według asortymentu
3,00%
12,37%

ANTRACYT LUZEM
TOWARY
ZASYPKI
NAWĘGLACZE

18,69%

53,25%

SPIENIACZE
WYROBY HUTNICZE
POZOSTAŁA

4,96%
7,38%

Źródło: Emitent

Tabela 4: Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży
Spółki SZAR S.A. w zł
Przychody ze
sprzedaży
netto
Produktów
Usług
Towarów
Pozostałej
RAZEM

Sprzedaż krajowa
2007

2008*

Sprzedaż na eksport

Ogółem

2007

2008*

24 611,69

129 219,85

31 512 371,26

33 838 844,24

265 692,15

-

-

192 469,08

265 692,15

34 326 587,12 28 511 102,80

7 453 587,23

4 959 200,98

41 780 174,35

33 470 303,78

322 569,73

-

-

203 316,86

322 569,73

66 210 132,63 62 808 989,07

7 478 198,92

5 088 420,83

73 688 331,55

67 897 409,90

31 487 759,57 33 709 624,39
192 469,08
203 316,86

2007

2008*

Źródło: Emitent
* Suma przychodów ze sprzedaży spółki jawnej i spółki akcyjnej. Dane narastająco od początku roku.

4.13. Strategia rozwoju Emitenta.
Strategia rozwoju spółki SZAR zakłada wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez umocnienie
jego pozycji jako importera surowców węglonośnych z rynku wschodniego na rynku odbiorców
krajowych i zagranicznych. Głównym celem strategicznym Spółki jest zdobycie w Polsce
pozycji lidera w zakresie importu specjalistycznych surowców opartych na bazie antracytu oraz
ekologicznych paliw dla energetyki cieplnej. Spółka konsekwentnie realizuje swoje założenia
strategiczne, co przełożyło się w 2009 roku na następującą aktywność:
- oddano do użytkowania linię produkcyjną w Staszowie, co znacząco wpłynęło na poprawę
wydajności, kosztów produkcji oraz poprawiło elastyczność dostaw. Ponadto ze względu na
swoje usytuowanie, inwestycja zmniejszyła koszty obsługi logistycznej bazy tj. koszty dostaw
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szerokim torem oraz wysyłek do strategicznych odbiorców w Warszawie i Ostrowcu
Świętokrzyskim;
- zakupiono dla Zakładu Produkcyjnego Sławków (terminal przeładunkowy) wyposażenie
w postaci koparko – ładowarki na potrzeby własnej produkcji oraz świadczenia usług
przeładunkowych;
- zakupiono nieruchomości w Kunowie na cele inwestycyjne, na terenie których znajduje się
hala produkcyjna o powierzchni 2.400 m2 z pełnym uzbrojeniem technicznym, dwoma
suwnicami i bocznicą kolejową doprowadzoną do hali;
- zrealizowano dywersyfikację kierunków sprzedaży oraz obniżkę kosztów wytwarzania.
W wyniku podjętych działań pozyskano nowych odbiorców w kraju i zagranicą, głównie na
rynku niemieckim, w zakresie paliw opartych na bazie antracytu (przemysł cukrowniczy) oraz
rozszerzono ofertę produkcji w zakresie lekkich konstrukcji stalowych;
- obniżono koszty poprzez zmniejszenie zatrudnienia, obniżkę kosztów surowca (obniżka cen
zakupu) oraz energii (zmiana taryf na prąd, pozyskanie nowych dostawców oleju opałowego,
napędowego i gazu);
- przeprowadzono restrukturyzację i racjonalizację transportu na potrzeby własne i świadczenie
usług co zaowocowało wzrostem marż w stosunku do 2008r o 30%.
Spółka zakłada na najbliższe lata realizację następujących celów:
- dywersyfikacja odbiorców;
- rozszerzenie kontaktów handlowych z innymi krajami byłego ZSRR w zakresie handlu
nowymi towarami, w tym spożywczymi, poprzez zdobyte doświadczenie i własną markę znaną
na Ukrainie i Rosji;
- inwestycje na terenie Zakładu Produkcyjnego Sławków (terminal przeładunkowy) dla
kontynuowania i rozwoju importu towarów ze Wschodu. Inwestycje będą nakierowane na
potrzeby własne oraz na świadczenie usług na zewnątrz. Terminal umożliwi tańszy transport
towarów z rynków wschodnich i ich dalszą spedycję na rynek polski, środkowoeuropejski oraz
zachodnioeuropejski. W terminalu, obok działalności spedycyjno - przeładunkowej planowany
jest również skład celny oraz zakłady przetwórstwa lub konfekcjonowania towarów. Termin
realizacji: 2 lata.
- inwestycje dotyczące Zakładu Produkcyjnego Staszów (terminal przeładunkowy) oraz zakład
produkcyjny wyrobów węglonośnych. Termin realizacji: 5 lat.
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- inwestycje dotyczące handlu wyrobami węglonośnymi i towarami stanowiącymi źródło energii
odnawialnej. Termin realizacji: 2 lata.
- inwestycje na terenie woj. świętokrzyskiego, strategicznie zlokalizowane ze względu na źródła
importu i odbiorców wyrobów SZAR SA. Termin realizacji: 3 lata.
Spółka zakłada w 2010 roku realizację następujących działań:


uruchomienie serwisu naprawczo – oponiarskiego na Bazie Bór;



uruchomienie składu opału na bazie Sławków i Druciana;



import i sprzedaż ekologicznych paliw energetycznych (antracyt, pellet);



odnowienie parku samochodów ciężarowych;



rozszerzenie gamy produkowanych konstrukcji stalowych;



pozyskanie nowych odbiorców antracytu jako paliwa dla przemysłu w Polsce i na rynku
niemieckim;



racjonalizacja kosztów produkcji i sprzedaży;



racjonalizacja wykorzystania posiadanych nieruchomości;



wdrożenie nowych technologii;



modernizacja produkcyjnego parku maszynowego;



wzrost dynamiki sprzedaży;



dywersyfikacja sprzedaży i pozyskanie nowych rynków zbytu;



wprowadzenie nowych produktów do sprzedaży.

Wszystkie przytoczone działania są nakierunkowane na realizację celów strategicznych spółki
i jej dynamiczny rozwój w okresie następnych pięciu lat.
4.13.1. Analiza SWOT.
Silne strony

 bardzo dobra znajomość rynku
 duża grupa stałych odbiorców
 wysoka jakość oferowanych produktów
 wykwalifikowana kadra
 dobra lokalizacja siedziby firmy – centrum miasta
 wieloletnie doświadczenie w branży
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Słabe strony


brak wystarczających środków kapitałowych na dalszy dynamiczny rozwój



silne oddziaływanie dostawców



częściowe uzależnienie produkcji od cen surowców



konieczność nadążenia za szybkim rozwojem technologicznym

Szanse


możliwość pozyskania kapitału na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne, poprzez wejście
na NewConnect



możliwość zwiększenia rynku zbytu szczególnie o rynki zagraniczne



wprowadzenie na rynek nowych produktów

Zagrożenia


symptomy spowolnienia polskiej gospodarki



pogorszenie koniunktury w branży metalurgicznej



niestabilne otoczenie publiczno-prawne



groźba utraty kluczowych dostawców i odbiorców

4.13.2. Główne cele emisji.
Emitent pozyskane z emisji środki zamierza przeznaczyć w szczególności na:


rozbudowę infrastruktury dla obsługi importu surowców i towarów ze wschodu,



modernizację istniejących zakładów w Staszowie i Sławkowie zlokalizowanych przy
magistrali szerokiego toru LHS,



opracowanie alternatywnych zastosowań importowanych surowców jako proekologicznych
oraz odnawialnych źródeł energii.

4.14. Otoczenie rynkowe Emitenta.
Lata 2006-2007 były dla Spółki okresem niezwykle pomyślnym dla rozwoju firmy. W roku
2007 Emitent odnotował rekordowy wzrost przychodów ze sprzedaży o blisko 35 %
w porównaniu do roku poprzedniego. Spółka na koniec 2007 r. osiągnęła wynik finansowy netto
w kwocie 3.814.654,77 zł. Rok 2008 przyniósł wiele niespodziewanych zmian w otoczeniu
rynkowym Emitenta. W związku z zapaścią jaka miała miejsce jesienią 2008 r. na światowych
rynkach finansowych, Emitent był zmuszony do przygotowania kryzysowego planu technicznoekonomicznego na rok 2009. Spółka SZAR S.A. osiągnęła łącznie w roku 2008 tj. w okresie
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funkcjonowania spółki jawnej i akcyjnej przychody ogółem w wysokości 68.101.706,35 zł. Był
to wynik o 7,8 % niższy niż w roku 2007.

Źródło: Emitent
* Łączne przychody netto ze sprzedaży spółki jawnej i spółki akcyjnej. Dane od początku roku.

Zawirowania na światowych rynkach oraz niepokojące dane świadczące o znacznym
spowolnieniu w większości krajów UE, nie pozostały bez wpływu na polską gospodarkę.
Negatywne opinie z początku roku, dotyczące wzrostu gospodarczego w Polsce, nie napawały
optymizmem. Eksperci Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) przewidywali, iż
w roku 2009 PKB Polski będzie rósł znacznie wolniej niż w latach poprzednich. Pomimo
znaczącego spowolnienia Polska nie znalazła się w głębokiej recesji. Można nawet uznać, iż
wyniki za II kwartał 2009 r. wskazują na początek powrotu korzystnej koniunktury. Polska jako
jeden z nielicznych krajów na świecie odnotowuje dodatni poziom PKB. Gospodarka najwolniej
rozwijała się w pierwszym kwartale, kiedy wzrost PKB wyniósł 0,8 %. Nieco lepszy wynik
zanotowano w drugim kwartale na poziomie 1,1 %. Prognozowany wzrost w trzecim kwartale
wynosi 1,8 %, a w czwartym może osiągnąć nawet 2 %. W roku 2010 polska gospodarka
powinna przyspieszyć – prognozowany wzrost PKB wynosi 1,8 %. Nieco lepsze prognozy płyną
od Instytutu Badań Nad Gospodarką Rynkową, który zakłada wzrost PKB na poziomie 1,4 %
w 2009 r., a w kolejnym gospodarka przyspieszy do 2,2 %, zaś 2011 r. – do 3,7 %.
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Prognozowany poziom PKB Polski w okresie 2008-2011
5,0%

4,9%

4,5%
4,0%

3,7%

3,5%

3,2%

3,0%

NBP
IBnGR

2,5%

2,2%

2,0%

1,8%
1,4%
1,3%

1,5%
1,0%
,5%
,0%
2008

2009

2010

2011

Źródło: Opracowanie własne

Jest wiele okoliczności potwierdzających możliwość utrzymania wzrostowego trendu PKB.
W Polsce oczekuje się bowiem rosnących inwestycji infrastrukturalnych w związku
z koniecznością wykorzystania funduszy UE. Impulsem rozwojowym będą zwłaszcza
inwestycje związane z Programem Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz inwestycje
ukierunkowane na EURO 2012. Jest to olbrzymia szansa dla wzrostu gospodarczego, wzrostu
budownictwa oraz dla branży konstrukcji stalowych, która będzie zaangażowana w dostawę
wyrobów dla realizacji tych wielkich programów.
Wyniki ekonomiczne Spółki SZAR S.A. jak już wspomniano są w dużej mierze uzależnione od
sytuacji gospodarczej w Polsce, a zwłaszcza od sytuacji w branży metalurgicznej. Producenci
surowców dla hutnictwa są szczególnie zainteresowani sytuacją na rynku stali ze względu na
ścisłą korelację między wspomnianymi branżami. Przeważającą część asortymentu Emitenta
stanowią materiały węglonośne oparte na surowcu bazowym, jakim jest węgiel antracytowy.
Antracyt jest surowcem o parametrach wyjątkowo korzystnych w procesach metalurgicznych ze
względu na wysoką zawartość węgla, niską zawartość części lotnych i siarki. Przy zastosowaniu
odpowiednich urządzeń produkcyjnych i procesów technologicznych można z niego
przygotować odpowiednie wyroby, które mają szerokie zastosowanie nie tylko w procesie
wytapiania stali, ale również w odlewnictwie oraz w przemyśle wapienniczym.
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Struktura sprzedaży Spółki SZAR S.A. według rynków zbytu

Źródło: Emitent

W ostatnim okresie rynek stali w kraju i na świecie przechodzi poważne załamanie. Według
danych opublikowanych przez World Steel Association produkcja stali na świecie bez
uwzględniania Chin spadła w grudniu 2008 r. o 36 %. Zdaniem analityków WSA światowy
spadek zapotrzebowania na stal będzie największy od kilkunastu lat. Głównym powodem złej
sytuacji jest spadek produkcji w budownictwie oraz w przemyśle motoryzacyjnym, który w USA
szacowany jest na ponad 36 %, a w krajach UE na 28,8 %. WSA prognozuje, że zużycie stali
spadnie w tym roku o 14,9 %, do 1,02 mld ton. Organizacja oczekuje jednak, że popyt na stal
ustabilizuje się w II połowie roku, a w roku 2010 nastąpi lekkie ożywienie.
Tabela 5: Prognoza światowego zapotrzebowania na stal w roku 2009 w mln ton.
Regiony

2008

2009

Zmiana

EU (27)

181,5

129,2

-28,8 %

Pozostała cz. Europy

28,90

21,5

-25,7%

WNP

50,0

38,4

-23,1%

NAFTA

129,7

88,0

-32,2%

Centralna i Połud. Ameryka

43,6

37,6

-13,9%

Afryka

25,3

25,2

-0,5%

Środkowy Wschód

42,8

39,0

-8,9%

Azja i Oceania

693,8

637,4

-8,1%

Świat

1197,4

1018,6

-14,9%

Świat (wyłączając Chiny)
Źródło: World Steel Association

771,8

614,2

-20,4%

Krajowy rynek stali mocno odczuł załamanie na światowych rynkach finansowych. Produkcja
stali w 2008 r. wyniosła 9,7 mln ton i była o 8,5 % mniejsza niż rok wcześniej. Początek
bieżącego roku rozpoczął się pesymistycznie, w I kw. br. spadek produkcji wyniósł ponad 40 %.
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Pomimo niepokojących danych prognozy w tym zakresie są dość optymistyczne. Lekkie
ożywienie na rynku było widoczne już pod koniec II kwartału. Wyhamowanie globalnej i
krajowej konsumpcji stali jest niepokojące, ale warto zaznaczyć, że dzięki pomyślnej
restrukturyzacji

polskie

hutnictwo

odczuwa

kryzys

znacznie

łagodniej

niż

branże

niezrestrukturyzowane. Polski przemysł hutniczy przeszedł w ostatnich latach istną
metamorfozę. Zlikwidowano przestarzałe zdolności produkcyjne i dostosowano branżę do
światowych standardów. Światowy kryzys zmusił producentów stali do działań służących
poprawie konkurencyjności poprzez szukanie oszczędności, obniżkę kosztów, a także lepsze
dostosowanie oferty produktowej do potrzeb rynku.

Źródło: GUS

4.15. Główne inwestycje Emitenta.
W związku z prowadzoną działalnością Emitent w całym roku 2008 dokonał następujących
inwestycji:
- modernizacja pomieszczeń biurowych
- wyposażenie biura
- zakup/leasing wózków widłowych (szt.2)
- zakup samochodów – Audi (szt.1), Volkswagen (szt.1)
- zakup laptopów (szt.3)
- zakup komputerów (szt. 4)
- zakup przenośnika kubełkowego
środki trwałe w budowie – poniższe środki trwałe zostały zakupione w związku z
planowanym uruchomieniem nowej linii produkcyjnej w Staszowie, budową hali
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namiotowej w Sławkowie oraz przygotowaniem nowych terenów pod inwestycje:
- modernizacja budynków produkcyjnych i magazynów
- kruszarka walcowa
- sortownik
- suszarka kruszyw
- suszarka bębnowa z urządzeniami sterującymi
- palnik olejowy
- silosy: 30t i 25t
- trzy taśmociągi: 25m, 10m, 8m
- dwie mieszarki: 1m³, 0,5 m³
- namiot przemysłowy
- zakup terenu w Knurowie

4.16. Wyniki finansowe spółki w latach 2007 i 2008.
Badany rok obrotowy obejmujący okres od 08.07.2008 r. do 31.12.2008 r. jest pierwszym
rokiem obrotowym Spółki Akcyjnej. Sprawozdania za w/w okres zostały zaopiniowane przez
biegłego rewidenta. Bilans otwarcia Spółki na dzień 08.07.2008 r., został sporządzony na
podstawie bilansu na dzień 07.07.2008 r., stanowiącego bilans zamknięcia Spółki Jawnej
sporządzonego na dzień zakończenia jej działalności w związku z przekształceniem w Spółkę
Akcyjną. Bilans ten wchodzi w skład sprawozdania finansowego Spółki Jawnej za okres od
01.01.2008 r. do 07.07.2008 r. sporządzonego i podpisanego przez Zarząd Spółki Akcyjnej
w dniu 24.09.2008 r. Sprawozdanie to nie zostało zatwierdzone. Nie zostało poddane badaniu
przez biegłego rewidenta z uwagi na brak obowiązku w tym zakresie.
Zbadane sprawozdanie finansowe za okres 08.07.2008 r. do 31.12.2008 r. składa się z:
a) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka
się sumą 17.899.657,61 zł,
b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 08.07.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk
netto w wysokości 79.430,37 zł
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 08.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.475,79 zł,
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d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 08.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 84.083,46 zł.
4.16.1. Analiza aktywów i pasywów.
Tabela 6: Bilans SZAR S.A. w latach 2007,2008.

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Grunty
Budynki
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportowe
Pozostałe
Środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe

31.12.2007
1 711 379,59
2 044,25
1 709 335,34
62 797,96
496 366,40
692 217,06
455 835,77
2 118,15

08.07.2008
2 057 728,36
1 929,59
2 048 231,77
62 509,84
522 063,26
658 230,38
689 104,44
1 354,38
114 969,47
7 567,00

Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Należności krótkoterminowe
Od jednostek powiązanych
Z tyt. dostaw i usług
Z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.

Pozostałe
Inwestycje krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

Razem aktywa

31.12.2007
4 134 654,77
320 000,00

08.07.2008
31.12.2008
6 000 000,00 6 018 475,79
6 000 000,00 6 000 000,00
-60 954,58

3 814 654,77

79 430,37

156 833,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe

31.12.2008
2 446 981,38
Kapitał własny
1 823,25 Kapitał podstawowy
2 280 758,13 Należne wpłaty na kapitał podst.
62 242,61 Kapitał zapasowy
524 371,67 Kapitał rezerwowy
586 509,01 Wynik z lat ubiegłych
606 165,09 Wynik netto
4 331,07 Odpisy z zysku
497 138,68 Kapitał z aktualiz.wyceny
7 567,00

21 360 101,67
6 649 434,23
5 360 361,75

Zobowiązania i rezerwy na
15 464 449,49 15 452 676,23
zobowiązania
4 455 283,29 5 962 574,83 Rezerwy na zobowiązania
2 799 838,90 5 180 868,41 Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki

578 409,97
710 662,51
13 971 722,90
195,20
13 781 082,09
182 428,69
8 016,92
60 835,83
678 108,71
23 071 481,26

1 068 128,77
587 315,62
10 315 801,44
292,80
10 296 067,64
19 441,00
374 879,94
318 484,82
17 522 177,85

781 706,42 Zobowiązania krótkoterminowe

18 936 826,49 11 522 177,85 11 881 181,82
64 785,00
264 365,06
466 650,82
207 139,06
264 365,06
466 650,82
207 139,06
18 658 360,76 11 055 527,03 11 607 609,76

Wobec jednostek powiązanych

8 436 892,94 Kredyty i pożyczki
97,60 Z tyt. dostaw i usług – krajowe
8 378 267,52 Z tyt. podatków, ceł, ubezp.społ.
45 100,00 Z tyt. wynagrodzeń
13 427,82 Pozostałe
529 716,90 Fundusze specjalne
523 491,56 Rozliczenia międzyokresowe
17 899 657,61 Razem pasywa

13 748 419,95
3 904 172,65
219 779,07
785 989,09

7 337 316,00 7 221 606,82
2 727 798,21 3 936 301,11
620 758,63
180 494,30
44 247,29
200 550,29
325 406,90
68 657,24

14 100,67
1648,00
23 071 481,26 17 522 177,85 17 899 657,61

Źródło: Emitent

Wartość majątku trwałego i obrotowego Spółki na koniec roku 2007 osiągnęła rekordowy
poziom ponad 23 mln zł. Największy wpływ na wartość majątku, miał utrzymujący się wysoki
poziom należności z tyt. dostaw i usług oraz wykazane należności z tyt. podatków, opłat oraz
ubezpieczeń społecznych. W roku 2008 Emitent zanotował spadek wartości aktywów/pasywów
ogółem o ponad 22,41 % w porównaniu do roku poprzedniego. Na koniec roku 2008 można
jednak dostrzec pozytywną tendencję, gdyż łączna suma bilansowa wzrosła o ponad 377 tys. zł
w porównaniu do stanu wykazanego w bilansie otwarcia Spółki Akcyjnej. Głównym powodem
omawianego zwiększenia był wzrost wartości majątku trwałego oraz kwota środków
pieniężnych, która do stanu z dnia 07.07.2008 r. wzrosła o 41 %. Spółka SZAR S.A.
przeprowadziła w analizowanym okresie liczne inwestycje, o czym świadczy kwota wykazana w
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pozycji środki trwałe w budowie wynosząca 497.138,68 zł. Należy również podkreślić, iż
pomimo spadku wartości majątku ogółem, wartość środków trwałych na koniec 2008 r. jest
wyższa od wartości wykazanej na koniec 2007 r.
Na dzień 31.12.2008 r. Spółka zanotowała wzrost kapitałów własnych o kwotę 18.475,79 zł. w
stosunku do stanu wykazanego w bilansie otwarcia Spółki Akcyjnej. Emitent spłacił część
zaciągniętych kredytów. Łączna kwota kredytów długo i krótko terminowych oraz zobowiązań z
tyt. faktoringu zmniejszyła się o ponad 375 tys. zł w porównaniu do stanu z 08.07.2008 r.
4.16.2. Analiza rachunku zysków i strat
Tabela 7: Rachunek zysków i strat SZAR S.A. za 2007 i 2008 r.
Wyszczególnienie

01.01-31.12.2007 01.01-07.07.2008 08.07-31.12.2008 01.01- 31.12.2008

Przychody netto ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
Zmiana stanu produktów
Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
Pozostałe
Wartość sprzedanych towarów i
materiałów
Zysk ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
- Odsetki
Koszty finansowe
- Odsetki
Zysk z działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto

73 861 516,84

41 491 910,20

26 609 796,15

68 101 706,35

31 704 840,34
173 185,29

20 985 484,38
502 592,10

13 337 470,06
-299 295,65

34 322 954,44
203 296,45

41 983 491,21
67 969 292,90
289 448,53
20 803 127,93
9 732 114,55
177 921,31
2 004 110,36

20 003 833,72
36 748 851,18
196 783,35
13 847 349,30
4 921 569,32
127 142,38
1 116 491,43

13 571 621,74
25 548 299,73
203 970,47
8 202 259,02
3 475 605,68
112 152,62
1 725 734,81

33 575 455,46
62 297 150,91
400 753,82
22 049 608,32
8 397 175,00
239 295,00
4 846 336,60

455 956,04
721 322,29

217 327,33
486 904,23

278 532,46
246 506,05

495 859,79
733 410,28

33 785 291,89
5 892 223,94
118 648,62
859 005,23
5 151 867,33
239 772,90
239 772,90
1 576 985,46
1 116 080,73
3 814 654,77
0,00
3 814 654,77

15 835 283,84
4 743 059,02
192 799,07
95 906,82
4 839 951,27
13 430,01
13 430,01
931 051,35
860 940,33
3 922 329,93
0,00
3 922 329,93

3 814 654,77

3 922 329,93

11 303 538,62
1 061 496,42
526 546,66
577 060,37
1 010 982,71
886,88
886,88
1 011 227,22
433 320,81
624,37
0,00
624,37
-78 788,00
79 430,37

27 138 822,46
5 804 555,44
719 345,73
672 967,19
5 850 933,98
14 316,89
14 316,89
1 942 278,57
1 294 261,14
3 922 954,30
0,00
3 922 954,30
-78 788,00
4 001 760,30

Źródło: Emitent

SZAR S.A. zakończyła rok obrotowy (08.07-31.12.2008 r.) zyskiem w kwocie 79.430,37 zł.
Wartość tą nie można porównać do wyniku z roku 2007, gdyż sprawozdanie obejmuje krótszy
okres obrachunkowy. Spółka uznała jednak, iż jest to wynik zadowalający, z uwagi na trudne
warunki rynkowe, jakie maiły miejsce w IV kwartale 2008 r. Badając przychody netto
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ze sprzedaży od początku roku można stwierdzić, iż Emitent osiągnął łączny przychody ze
sprzedaży na poziomie 68.101.706,35 zł. Wynik ten był zatem o ponad 7,7 % niższy od
przychodów na koniec roku 2007 r. Spośród kosztów rodzajowych największy udział stanowiły
koszty związane ze zużyciem materiałów i energii, które łącznie od początku 2008 r. wyniosły
22.049.608,32 zł oraz usługi obce wynoszące 8.397.175,00 zł.
4.17. Wybrane dane finansowe za 2009 r.
4.17.1 Wybrane dane finansowe za III kwartały 2009r.
Tabela 8: Dane finansowe spółki SZAR S.A. za III kwartały 2009 r.
Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzedaży

III kwartały 2009
(tys. zł)
26.773,30

Zysk ze sprzedaży

1.228,00

Zysk z działalności operacyjnej

1.440,90

Wynik netto
Aktywa trwałe

509,50
3.214,00

Aktywa obrotowe

12.452,20

Aktywa ogółem

15.666,20

Zobowiązania długoterminowe

251,90

Zobowiązania krótkoterminowe

8.557,30

Kapitał podstawowy

6.000,00

Źródło: Emitent

Spółka SZAR S.A. za III kwartały osiągnęła zysk w wysokości 509,50 tys. zł. Zważywszy na
trudną sytuację, jaka miała miejsce w pierwszym półroczu 2009 r., dodatni wynik finansowy
świadczy o odwróceniu trendu spadkowego. Pierwszy kwartał był niezwykle ciężki dla Spółki,
zanotowała ona bowiem w niektórych obszarach działalności nawet ponad 50% spadek obrotów.
Obecnie dane finansowe wskazują na znaczną poprawę. Spółce nie tylko udało się odrobić
straty, ale przede wszystkim wypracować znaczący zysk. Ostatnie miesiące charakteryzowały się
dużym ożywieniem sprzedaży, na koniec września 2009 r. Spółka SZAR osiągnęła przychody ze
sprzedaży na poziomie ponad 26 mln zł. Końcówka roku również zapowiada się optymistycznie,
gdyż to właśnie w okresie zimowym rośnie zapotrzebowanie na surowce wykorzystywane
w elektrociepłowniach i przez indywidualnych odbiorców.
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4.17.2 Wybrane dane finansowe z raportu kwartalnego za IV kwartał 2009r.
Wybrane jednostkowe dane finansowe
kapitał własny

stan na:

stan na

31.12.2009

31.12.2008

PLN

PLN

7 949 292,82

należności długoterminowe

6 018 475,79

7 567,00

7 567,00

9 023 411,20

8 436 892,94

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

807 358,78

529 716,90

zobowiązania długoterminowe

183 006,00

207 139,06

8 285 611,55

11 607 609,76

należności krótkoterminowe

zobowiązania krótkoterminowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe

amortyzacja

IV kwartał
od 01.10.2009 do
31.12.2009

IV kwartał
od 01.10.2008 do
31.12.2008

PLN

PLN

111 026,99

102 059,59

10 760 698,51

11 707 003,83

zysk/strata na sprzedaży

392 931,78

295 424,32

zysk/strata na działalności operacyjnej

485 456,89

210 007,62

zysk/strata brutto

500 766,86

-539 149,85

zysk/strata netto

360 315,86

-388 001,85

przychody netto ze sprzedaży

Wybrane jednostkowe dane finansowe

IV kwartał narastająco IV kwartał narastająco
od 01.01.2009 do
od 08.07.2008 do
31.12.2009
31.12.2008*
PLN

amortyzacja

PLN

405 202,31

203 970,47

37 534 033,87

26 609 796,15

zysk/strata na sprzedaży

1 621 005,97

1 061 496,42

zysk/strata na działalności operacyjnej

1 926 399,81

1 010 982,71

zysk/strata brutto

1 184 693,45

642,37

869 862,45

79 430,37

przychody netto ze sprzedaży

zysk/strata netto

dane finansowe uwzględniają okres od 08.07.2008r tj. od daty powstania Spółki SZAR S.A.

*

Czwarty kwartał 2009r był dla emitenta kolejnym kwartałem wzrostu. Wraz z ożywieniem
gospodarczym w całej gospodarce nastąpił stopniowy wzrost zamówień oraz marż
uzyskiwanych na sprzedaży. Spółka osiągnęła przychody w IV kwartale w wysokości 10.761,0
tys. zł oraz zysk netto w wysokości 360,3 tys. zł. Pomimo powolnego ożywienia w branży
metalurgiczno-hutniczej na której Spółka SZAR SA jest wiodącym dostawcą, Spółka poprawiła
swoje wyniki sprzedażowe między innymi poprzez dywersyfikację sprzedaży. Dzięki podjętym
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działaniom udało się pozyskać nowy obiecujący kierunek zbytu produktów oferowanych przez
SZAR SA tj przemysł rolno-spożywczy w Niemczech. W IV kwartale 2009r Spółka dostarczyła
na ten rynek towary wartości 522,- tys. EUR. Należy również podkreślić, że pomimo
zaostrzającej się walki konkurencyjnej na rynku krajowym Spółka SZAR SA utrzymała pozycję
lidera w zakresie dostawcy antracytu co zostało potwierdzone portfelem zamówień.
W związku ze wzrostem obrotów Spółka podjęła działania w zakresie zwiększenia finansowania
swojej działalności. Dzięki wzrostowi przychodów i poprawie wyników Spółce w IV kwartale
udało się pozyskać nowy kredyt obrotowy w wysokości 1,- mn zł w banku PKO BP (umowa
ważna do 08.12.2010r) oraz przedłużyć kredyt obrotowy w ING w wysokości 1,2 mln zł do
15.06.2010r. Ponadto Spółka 20.10.2009r zakończyła emisję akcji serii C (10.000.000,- szt.
akcji) w wyniku czego kapitał własny Spółki zwiększył się o 1,- mln zł.
Spółka za IV kwartały 2009r narastająco uzyskała wynik netto w wysokości 869.862,45 zł przy
przychodach netto w wysokości 37.534.033,87 zł
4.18. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowań: upadłościowym, układowym,
likwidacyjnym.
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu nie zostały wszczęte postępowania: upadłościowe, układowe
lub likwidacyjne.
4.19. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowań: ugodowym, arbitrażowym,
egzekucyjnym.
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu nie zostały wszczęte postępowania: ugodowe, arbitrażowe
lub egzekucyjne.
4.20. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi,
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za
okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić
według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej
przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.
Spółka tworzy rezerwy na należności przeterminowane i skierowane na drogę postępowania
sądowego.
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Wedle wiedzy Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego SZAR S.A. bierze
udział następujących postępowaniach sądowych:
1.Zawalenie się Hali w Poznaniu przeciwko ELMAR - utworzona 100% rezerwa w wysokości
220.659,68 zł,
2.Upadłość Odlewni Polskich - zgłoszenie do masy upadłości – utworzona 100% rezerwa w
wysokości 1.159,00 zł,
3.Upadłość Huty Buczek - zgłoszenie do masy upadłości – utworzona 100% rezerwa w
wysokości 4.831,20 zł,
4. Kinex bis - postępowanie komornicze - utworzona 100% rezerwa w wysokości 55.585,25 zł
5. Sprawa pracownicza - Małgorzata Stolarska,
6. Sprawa Pracownicza - Piotr Rurarz – zakończona odrzuceniem pozwu Pana Piotra Rurarza
Ponadto Emitent posiada informację od firmy windykacyjnej COFACE o niewypłacalności
firmy SZARVASVEG/Węgry. Sprawa skierowania na drogę sądową - konieczność utworzenia
rezerwy w wysokości 196.000,- zł
4.21. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec
posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem
się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Nie istnieją zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec
posiadaczy instrumentów finansowych.
4.22. Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na
wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub
skonsolidowanym

sprawozdaniem

finansowym,

zamieszczonymi

w

dokumencie

informacyjnym.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zaszły nagłe, nieprzewidziane zdarzenia w
otoczeniu rynkowym Emitenta. W związku z kryzysem na światowych rynkach finansowych i w
konsekwencji załamaniem produkcji w branży hutniczej, Emitent nie osiągnął w 2008 r.
zaplanowanej wielkości przychodów ze sprzedaży. Roczny obrót wyniósł bowiem 68 mln zł
zamiast zaplanowanych 75 mln zł.
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4.23. Wszelkie istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i
jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po
sporządzeniu danych finansowych.
W drugim półroczu 2009 roku Emitent odnotował znaczącą poprawę wyników finansowych w
stosunku do I półrocza. Ogólna poprawa sytuacji gospodarczej przełożyła się na wzrost
przychodów szacowany na 25% oraz na poprawę uzyskiwanych marż na sprzedaży. Dzięki
powyższej sytuacji Emitent od lipca notuje dodatni wynik finansowy. Szacuje się, że wynik
finansowy na koniec 2009 roku będzie wynosił 874,1 tys. PLN i będzie o 8,5% powyżej założeń
budżetowych. Przychody na koniec roku szacowane są na poziomie 37.946 tys. PLN tj. na
poziomie założonego budżetu. W 2009 roku nastąpiły także istotne zmiany w aktywach Emitenta
– oddano do użytkowania linię do produkcji nawęglaczy i spieniaczy w Staszowie, dokonano
zakupu hali produkcyjnej w Kunowie oraz zakupiono spycharko-ładowarkę na potrzeby bazy w
Sławkowie. W tym samym czasie została przedłużona umowa kredytowa z ING na kredyt
obrotowy w wysokości 1,2 mln PLN do czerwca 2010 r. oraz podpisano nową umowę
kredytową z PKO BP na kredyt obrotowy w wysokości 1 mln PLN do grudnia 2010 r.
4.24. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta.
Zarząd
Pierwszy Zarząd został powołany przez Wspólników Spółki Jawnej w Uchwale o
przekształceniu z dnia 04.06.2008 r. I wpisany do KRS w dniu 08.07.2008 r. W składzie:
Prezes Zarządu

Pan Szymon Rurarz

Wiceprezes

Pan Andrzej Rurarz

Wiceprezes

Pani Beata Rurarz- Grocholska

Wiceprezes

Pan Piotr Rurarz

Członkowie Zarządu prowadzili sprawy Spółki na podstawie bezterminowych umów o pracę,
zawartych przez Radę Nadzorczą w dniu 15.07.2008 r.
W dniu 22.10.2008 r. Rada Nadzorcza Uchwałami Nr 1, 2 i 3 odwołała ze składu Zarządu
Wiceprezesów:
Pana Andrzeja Rurarza – w związku ze złożoną dymisją
Pana Piotra Rurarza – w związku ze złożoną dymisją
Panią Beatę Rurarz-Grocholską
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pozostawiając jednoosobowy Zarząd:
Prezes Zarządu Pan Szymon Rurarz
Zmiany w składzie Zarządu zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem
Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 12.11.2008 r.
W dniu 22 października 2009 r. uchwałą nr 1 Rada Nadzorcza wybrała Pana Aleksandra
Srokosza na Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Od dnia 22 października 2009 skład Zarządu Spółki jest dwuosobowy.
Kadencja Zarządu nie została określona w Statucie Spółki. Zgodnie z art. 369 § 1 KSH nie może
być jednak dłuższa niż pięć lat.
Rada Nadzorcza
Pierwsza Rada Nadzorcza została powołana przez Wspólników Spółki Jawnej w Uchwale o
przekształceniu z dnia 04.06.2008 r. i wpisana do KRS w dniu 08.07.2008 r. w składzie:


Sebastian Bogus - Przewodniczący Rady Nadzorczej



Paweł Wąsek - Członek Rady Nadzorczej



Grzegorz Tyniec - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 27.04.2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 20 i 22 powołało dwóch
nowych członków Rady Nadzorczej:
Pana Piotra Rurarza
Pana Jarosława Kożuch
Rada Nadzorcza z dniem 27.04.2009 r. przyjęła skład:


Sebastian Bogus - Przewodniczący Rady Nadzorczej



Paweł Wąsek - Członek Rady Nadzorczej



Grzegorz Tyniec - Członek Rady Nadzorczej



Piotr Rurarz - Członek Rady Nadzorczej



Jarosław Kożuch - Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem trwa trzy lata.
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4.25. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta.
Tabela 9: Struktura akcjonariatu SZAR S.A. przed emisją akcji serii C
Lp.

Imię i
nazwisko
(firma)

Seria
akcji

Ilość akcji

Ilość
posiadanych
głosów na WZA

Kapitał

Udział %
w kapitale

Udział % w
głosach na WZA

1 Szymon Rurarz

A,B

14 750 000

1 475 000

24 750 000

24,58%

24,75%

2 Andrzej Rurarz

A,B

19 500 000

1 950 000

32 750 000

32,50%

32,75%

3 Beata RurarzGrocholska

A,B

14 750 000

1 475 000

24 750 000

24,58%

24,75%

4 Piotr Rurarz

A,B

10 000 000

1 000 000

16 750 000

16,67%

16,75%

B

1 000 000

100 000

1 000 000

1,67%

1%

60 000 000

6 000 000

100 000 000

100%

100%

5 Pozostali
Razem

Źródło:Emitent

abela 10: Struktura akcjonariatu SZAR S.A. po emisji akcji serii C
Seria
Lp. Imię i nazwisko (firma)
akcji

Ilość akcji

Kapitał

Ilość
Udział
Udział %
posiadanych
%w
w
głosów na
głosach
kapitale
WZA
na WZA

1 Szymon Rurarz

A,B

14 750 000

1 475 000

24 750 000

21,07%

22,50%

2 Andrzej Rurarz

A,B

19 500 000

1 950 000

32 750 000

27,86%

29,77%

3 Beata Rurarz-Grocholska

A,B

14 750 000

1 475 000

24 750 000

21,07%

22,50%

4 Piotr Rurarz

A,B

10 000 000

1 000 000

16 750 000

14,28%

15,23%

C

9 970 000

997 000

9 970 000

14,24%

9,06%

B,C

1 030 000

103 000

1 030 000

1,48%

0,94%

70 000 000

7 000 000

110 000 000

100%

100%

5 Częstochowskie Centrum
Innowacji Sp. zo.o.
6 Pozostali
Razem

Źródło: Emitent
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Rozdział 5 Sprawozdania finansowe.
5.1. Opinia niezależnego biegłego rewidenta poprzednika prawnego PPHU SZAR Sz.i A.
Rurarz Spółka Jawna za okres od 01.01.2008r. do 07.07.2008r
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5.2. Sprawozdania finansowe za okres 01.01.2008r. - 07.07.2008r. – spółki jawnej
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5.3. Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
jednostki za okres 01.01.2008 – 07.07.2008 r.
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5.4. Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Rady Nadzorczej SZAR Spółki Akcyjnej
za okres 08.07.2008r. - 31.12.2008r.
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5.5. Sprawozdania finansowe za okres 08.07.2008r. - 31.12.2008r.
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5.6. Raport uzupełniający opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
jednostki.
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5.7. Bilans SZAR S.A. na dzień 30.09.2009r.
AKTYWA
A.
I.

AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i praw ne
1. Koszty zakończonych prac rozw ojow ych
2. Wartość f irmy
3. Inne w artości niematerialne i praw ne
4. Zaliczki na w artości niematerialne i praw ne

II.

Rzeczow e aktyw a trw ałe
1. Środki trw ałe
- grunty (w tym praw o użytkow ania w ieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądow ej i w odnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trw ałe
2. Środki trw ałe w budow ie
3. Zaliczki na środki trw ałe w budow ie

III.

Należności długoterminow e
1. Od jednostek pow iązanych
2. Od pozostałych jednostek

IV.

Inw estycje długoterminow e
1. Nieruchomości
2. Wartości

niematerialne i

30.09.2009
3 214 010,44
1 657,49
0,00
0,00
1 657,49
0,00
2 117 185,95
2 109 863,04
61 826,10
698 086,99
883 659,51
456 326,65
9 963,79
7 322,91
0,00
7 567,00
0,00
7 567,00
1 087 600,00
1 087 600,00

praw ne

3. Długoterminow e aktyw a f inansow e
a) w jednostkach pow iązanych

0,00
0,00

- udziały lub akcje
- inne papiery w artościow e
- udzielone pożyczki
- inne długoterminow e aktyw a f inansow e
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje

0,00
0,00

- inne papiery w artościow e
- udzielone pożyczki
- inne długoterminow e aktyw a f inansow e
4. Inne inw estycje długoterminow e
V.

Długoterminow e rozliczenia międzyokresow e
1. Aktyw a z tyt. odroczonego podatku dochodow ego

0,00
0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresow e
B.
I.

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotow e
4. Tow ary
5. Zaliczki na dostaw y

II.

Należności krótkoterminow e
1. Należności od jednostek pow iązanych
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy

12 452 218,53
2 789 744,30
2 134 768,23
0,00
654 976,07
0,00
0,00
9 038 052,10
6 555,28
6 555,28
6 555,28

- pow yżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- pow yżej 12 miesięcy
b) z tyt.podatków ,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i
zdrow otnych oraz innych św iadczeń
c) inne

9 031 496,82
8 745 033,10
8 745 033,10

254 116,29
32 347,43

d) dochodzone na drodze sądow ej
III.

Inw estycje krótkoterminow e
1. Krótkoterminow e aktyw a f inansow e
a) w jednostkach pow iązanych

346 948,07
335 705,61
0,00

- udziały lub akcje
- inne papiery w artościow e
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminow e aktyw a f inansow e
b) w pozostałych jednostkach

0,00

- udziały lub akcje
- inne papiery w artościow e
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminow e aktyw a f inansow e
c) środki pieniężne i inne aktyw a pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

335 705,61
335 705,61

- inne środki pieniężne
- inne aktyw a pieniężne
2. Inne Inw estycje krótkoterminow e
IV.

Krótkoterminow e rozliczenia międzyokresow e
AKTYWA RAZEM
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PASYWA
A.
I.

KAPITAŁ ( FUNDUSZ ) WŁASNY

II.

Kapitał (fundusz) podstaw ow y
Należne w płaty na kapitał podstaw ow y
(w ielkość ujemna)

III.

Udziały (akcje) w łasne (w ielkość ujemna)

IV.

Kapitał (fundusz) zapasow y

V.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji w yceny

VI.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw ow e

VII.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII.

Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow ego
(w ielkość ujemna)
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA

IX.
B.
I.

®
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Rezerw y na zobow iązania
Rezerw y z tyt. odroczonego podatku
1. dochodow ego
2. Rezerw a na św iadczenia emerytalne i podobne

30.09.2009
6 576 256,48
6 000 000,00
-12 721,08
79 430,37

0,00
509 547,19

9 089 972,49
280 700,00
0,00
265 700,00

- długoterminow a
- krótkoterminow a
3. Pozostałe rezerw y

265 700,00
15 000,00

- długoterminow a
- krótkoterminow a
II.

Zobow iązania długoterminow e

15 000,00
251 960,15

1. Wobec jednostek pow iązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) zkredyty
i pożyczki
b)
tyt. emisji
dłużnych papierów
w artościow ych

251 960,15
251 960,15

c) inne zobow iązania finansow e
d) inne
III.

Zobow iązania krótkoterminow e
1. Wobec jednostek pow iązanych
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie w ymagalności;

8 557 312,34
0,00
0,00

- do 12 miesięcy
- pow yżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) zkredyty
i pożyczki
b)
tyt. emisji
dłużnych papierów
w artościow ych

8 557 312,34
4 595 138,73

c) inne zobow iązania finansow e
d) z tyt. dostaw i usług, o okresie w ymagalności
- do 12 miesięcy

3 466 265,01
3 466 265,01

- pow yżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw
f) zobow iązania w ekslow e
g) z tyt. podatków , ceł, ubezpieczeń i innych
św iadczeń
h) z tyt. w ynagrodzeń
i) inne

215 329,55
233 291,77
47 287,28

3. Fundusze specjalne
IV.

Rozliczenia międzyokresow e

0,00

1. Ujemna w artość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresow e

0,00

- długoterminow e
- krótkoterminow e
PASYWA RAZEM

Dokument Informacyjny

0,00
15 666 228,97

198/227

SZAR

®

Spółka Akcyjna

5.8. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2009 do 30.09.2009r
W poniższej tabeli zamieszczono wyniki finansowe SZAR S.A. osiągane w każdym z miesięcy
2009 roku. Skumulowany wynik finansowy netto spółki znajduje się w ostatnim wierszu tabeli.
RACHUNEK WYNIKÓW
Przychody netto ze sprzedaży produktów , tow arów i
materiałów , w tym:
od jednostek pow iązanych
I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów

Przychody netto ze sprzedaży tow arów i
materiałów
Koszty sprzedanych produktów , tow arów i
materiałów , w tym:
jednostkom pow iązanym
II.

I.

Koszt w ytw orzenia sprzedanych produktów

II.

Wartość sprzedanych tow arów i materiałów

Zysk / Strata brutto ze sprzedaży (A - B)
%
Koszty sprzedaży
%
Koszty ogólnego zarządu
%
Zysk / strata ze sprzedaży (C - D - E)
%
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansow ych aktyw ów
I.
trw ałych
II.
Dotacje
III.

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne
I.
II.
III.

Strata ze zbycia niefinansow ych aktyw ów
trw ałych
Aktualizacja niefinansow ych aktyw ów
trw ałych
Inne koszty operacyjne

Zysk / Strata na działalności operacyjnej

(F + G - H)

Przychody finansow e
I.

Dyw idendy i udziały w zyskach, w tym:

II.

Odsetki, w tym:

III.

Zysk ze zbycia inw estycji

IV.

Aktualizacja w artości inw estycji

V.

Inne

Koszty finansow e
I.

Odsetki, w tym:

II.

Strata ze zbycia inw estycji

III.

Aktualizacja w artości inw estycji

IV.

Inne

Zysk / Strata z działalności gospodarczej

(I + J - K)

Wynik zdarzeń nadzw yczajnych (M.I - M.II.)
I.

Zyski nadzw yczajne

II.

Straty nadzw yczajne

Zysk / Strata brutto (L +/- M)
Podatek dochodow y
Pozostałe obow iązkow e zmniejszenie zysku
(zw iększenie straty)
Zysk / Strata netto (N - O - P)

Narastająco
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

2359199,43

2679707,32

2243515,81

2883627,53

3013124,9

2883441,76

3089366,16

3669986,84

4078095,96

1669240,26

1913543,86

1614687,66

1699065,6

1407473,86

1397211,2

2142671,5

2831035,34

2542697,7

689959,17

766163,46

628828,15

1184561,93

1605651,04

1486230,56

946694,66

838951,5

1535398,26

1885158,26

2371299,2

1896350,42

2448014,4

2504460,47

2198452,31

2498110,38

2773032,43

3135756,11

1348493,22
536665,04
474041,17
0,2
60499,29
0,03
225928,67
0,12
187613,21
0,08
1606,67

1829789,69
541509,51
308408,12
0,12
98911,52
0,04
241061,74
0,1
-31565,14
-0,01
30,08

1425156,84
471193,58
347165,39
0,15
73122,4
0,04
250347,49
0,13
23695,5
0,01
247881,61

1525405,41
922608,99
435613,13
0,15
165464,27
0,07
326592,02
0,13
-56443,16
-0,02
16207,23

1177509,96
1326950,51
508664,43
0,17
143948,24
0,06
284508,57
0,11
80207,62
0,03
999,83

1053210,78
1145241,53
684989,45
0,24
125120,22
0,06
321242,91
0,15
238626,32
0,08
919,48

1746776,54
751333,84
591255,78
0,19
169705,55
0,07
262583,64
0,11
158966,59
0,05
3024,69

2081776,39
691256,04
896954,41
0,24
254634,75
0,09
311394,35
0,11
330925,31
0,09
2715,94

1987835,87
1147920,24
942339,85
0,23
352086,26
0,11
294205,65
0,09
296047,94
0,07
961805,16

227,7
0
1378,97
14222,85

0
0
30,08
6698,45

0
0
247881,61
1942,53

0
0
16207,23
6535,78

-3490
0
4489,83
8238,97

3490
0
-2570,52
3865,43

0
0
3024,69
7605,68

0
0
2715,94
205618,05

0
0
961805,16
767594,22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
14222,85
174997,03
8233,99
0
115,82
0
0
8118,17
281148,98
28137,88
0
0
253011,1
-97917,96
0

0
6698,45
-38233,51
260395,1
0
2994,61
0
0
257400,49
290838,14
49607,41
0
0
241230,73
-68676,55
0

0
1942,53
269634,58
29390,36
0
54,97
0
0
29335,39
228246,11
45269,7
0
0
182976,41
70778,83
0

0
6535,78
-46771,71
41636,7
0
6,99
0
0
41629,71
86380,94
33605,27
0
0
52775,67
-91515,95
0

0
8238,97
72968,48
19209,43
0
24,84
0
0
19184,59
64270,4
29361,41
0
0
34908,99
27907,51
0

0
3865,43
235680,37
9442,85
0
28,1
0
0
9414,75
88132,15
48005,07
0
0
40127,08
156991,07
0

0
7605,68
154385,6
20694
0
34,41
0
0
20659,59
57971,67
39072,54
0
0
18899,13
117107,93
0

0
205618,05
128023,2
73542,99
0
693,71
0
0
72849,28
83473,42
36746,2
0
0
46727,22
118092,77
0

0
767594,22
490258,88
38604,51
0
15,86
0
0
38588,65
77704,45
29067,32
0
0
48637,13
451158,94
0

-97917,96
0

-68676,55
0

70778,83
0

-91515,95
0

27907,51
0

156991,07
103048

117107,93
0

118092,77
14134

451158,94
57198

-97917,96
-97917,96

-68676,55
-166594,51

70778,83
-95815,68

-91515,95
-187331,63

27907,51
-159424,12

53943,07
-105481,05

117107,93
11626,88

103958,77
115585,65

393960,94
509546,59
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5.9. Raport za IV kwartał 2009 r. - od 01.10.2009 r. do 31.12.2009 r.

RAPORT
IV kwartał 2009r
Od 01.10.2009r do 31.12.2009r.

Częstochowa 15.02.2010r.
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RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE:
I.

Podstawowe informacje dotyczące emitenta

II.

Wybrane dane finansowe

III. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe
IV. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

I.
Podstawowe informacje dotyczące emitenta
a)
Firma:
SZAR S.A.
Siedziba: Częstochowa
Adres:
42-200 Częstochowa ul. Pułaskiego 25
Tel:
34/365-17-95
Fax:
34/365-16-19
e-mail:
szar@szar.pl
strona internetowa:
www.szar.pl
b) Organy Spółki :
Skład Zarządu SZAR SA na dzień 31.12.2009r
Szymon Rurarz

Prezes Zarządu

Aleksander Srokosz

Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej SZAR SA na dzień 31.12.2009r
Sebastian Bogus

Przewodniczący RN

Jarosław Kożuch

Wiceprzewodniczący RN

Grzegorz Tyniec
Paweł Wąsek
Piotr Rurarz
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Wybrane dane finansowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe

kapitał własny

stan na:

stan na

31.12.2009

31.12.2008

PLN

PLN

7 949 292,82

6 018 475,79

7 567,00

7 567,00

należności długoterminowe
należności krótkoterminowe

9 023 411,20

8 436 892,94

środki pienięzne i iine aktywa pieniężne

807 358,78

529 716,90

zobowiązania długoterminowe

183 006,00

207 139,06

8 285 611,55

11 607 609,76

zobowiązania krótkoterminowe

Wybrane jednostkowe dane finansowe

IV kwartał
od 01.10.2009 do
31.12.2009

IV kwartał
od 01.10.2008 do
31.12.2008

PLN

PLN

amortyzacja

111 026,99

102 059,59

10 760 698,51

11 707 003,83

zysk/strata na sprzedaży

392 931,78

295 424,32

zysk/strata na działalności operacyjnej

485 456,89

210 007,62

zysk/strata brutto

500 766,86

-539 149,85

zysk/strata netto

360 315,86

-388 001,85

przychody netto ze sprzedaży

Wybrane jednostkowe dane finansowe

amortyzacja

IV kwartał narastająco
od 01.01.2009 do
31.12.2009

IV kwartał narastająco
od 08.07.2008 do
31.12.2008*

PLN

PLN
405 202,31

203 970,47

37 534 033,87

26 609 796,15

zysk/strata na sprzedaży

1 621 005,97

1 061 496,42

zysk/strata na działalności operacyjnej

1 926 399,81

1 010 982,71

zysk/strata brutto

1 184 693,45

642,37

przychody netto ze sprzedaży

zysk/strata netto
869 862,45
79 430,37
dane finansowe uwzględniają okres od 08.07.2008r tj. od daty powstania Spółki SZAR S.A.

*
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Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe.
Czwarty kwartał 2009r był dla emitenta kolejnym kwartałem wzrostu. Wraz z
ożywieniem gospodarczym w całej gospodarce nastąpił stopniowy wzrost zamówień oraz
marż uzyskiwanych na sprzedaży. Spółka osiągnęła przychody w IV kwartale w
wysokości 10.761,0 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 360,3 tys. zł. Pomimo
powolnego ożywienia w branży metalurgiczno-hutniczej na której Spółka SZAR SA jest
wiodącym dostawcą, Spółka poprawiła swoje wyniki sprzedażowe między innymi
poprzez dywersyfikację sprzedaży. Dzięki podjętym działaniom udało się pozyskać
nowy obiecujący kierunek zbytu produktów oferowanych przez SZAR SA tj przemysł
rolno-spożywczy w Niemczech. W IV kwartale 2009r Spółka dostarczyła na ten rynek
towary wartości 522,- tys. EUR. Należy również podkreślić, że pomimo zaostrzającej się
walki konkurencyjnej na rynku krajowym Spółka SZAR SA utrzymała pozycję lidera w
zakresie dostawcy antracytu co zostało potwierdzone portfelem zamówień.
W związku ze wzrostem obrotów Spółka podjęła działania w zakresie zwiększenia
finansowania swojej działalności. Dzięki wzrostowi przychodów i poprawie wyników
Spółce w IV kwartale udało się pozyskać nowy kredyt obrotowy w wysokości 1,- mln zł
w banku PKO BP (umowa ważna do 08.12.2010r) oraz przedłużyć kredyt obrotowy w
ING w wysokości 1,2 mln zł do 15.06.2010r. Ponadto Spółka 20.10.2009r zakończyła
emisję akcji serii C (10.000.000,- szt. akcji) w wyniku czego kapitał własny Spółki
zwiększył się o 1,- mln zł.
Spółka za IV kwartały 2009r narastająco uzyskała wynik netto w wysokości 869.862,45
zł przy przychodach netto w wysokości 37.534.033,87 zł.
Ostateczne wyniki zostaną podane przez Spółkę w raporcie rocznym po badaniu
audytorskim.

IV.

Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.
W okresie objętym raportem w Spółce podjęto działania mające pozytywny wpływ na jej
dalszy rozwój oraz osiągnięte wyniki finansowe. Działania były skupione głównie na
utrzymaniu dotychczasowego portfela zamówień pomimo ogólnego kryzysu
gospodarczego oraz pozyskania nowych rynków zaopatrzenia jak również zbytu. W
Wyniku podjętych działań nawiązano obiecującą współpracę w zakresie dostaw antracytu
na rynek niemiecki oraz czeski. W IV kwartale zrealizowano wysyłki antracytu do
Niemiec, gdzie uzyskano pozytywne opinie w zakresie jakości towaru i warunków
współpracy co daję dalsze możliwości zwiększenia współpracy w sezonie w 2010r.
Spółka zawarła również nowe kontrakty dostawcami z Ukrainy, co znacząco wpłynie na
konkurencyjność i zwiększenie dostaw.
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Ponadto Spółka prowadziła intensywne działania w zakresie pozyskania dla
elektroenergetyki w Polsce i krajach sąsiednich alternatywnych, ekologicznych
surowców do spalania jako paliwo.
W wyniku podjętych działań nawiązano kontakty z producentami ekologicznych paliw
we wschodniej Europie. Trwają prace nad warunkami współpracy oraz pozyskaniem
odbiorców w Europie Środkowej.
W IV kwartale Rada Nadzorcza SZAR SA zwiększyła Zarząd Spółki do dwóch osób,
powołując 22.10.2009r dotychczasowego Dyrektora Finansowego p Aleksandra Srokosza
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
Spółka zamierza kontynuować realizację dotychczasowej strategii w zakresie pozyskania
nowych rynków dla antracytu oraz wejście na rynek paliw ekologicznych.

Wiceprezes Zarządu
Aleksander Srokosz
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Rozdział 6 Załączniki
6.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru.
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6.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta

STATUT
SZAR SPÓŁKI AKCYJNEJ w CZĘSTOCHOWIE
(tekst jednolity na dzień 02.02.2010 r.)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: SZAR Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: SZAR S.A.
§2
Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa.
§3
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§4
1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§5
1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie:
1) PKD 02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem,
2) PKD 24.33.Z – Produkcja wyrobów formowanych na zimno,
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3) PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
4) PKD 25.71.Z – Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców,
5) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
6) PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
7) PKD 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
8) PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
9) PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych,
10) PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
11) PKD 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli,
12) PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
13) PKD 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych,
14) PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i
wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
15) PKD 43.31.Z – Tynkowanie,
16) PKD 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
17) PKD 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
18) PKD 43.34.Z – Malowanie i szklenie,
19) PKD 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
20) PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
21) PKD 46.12.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i
chemikaliów przemysłowych,
22) PKD 46.13.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów
budowlanych,
23) PKD 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
24) PKD 46.72.Z – Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
25) PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego,
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26) PKD 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
27) PKD 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
28) PKD 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
29) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet,
30) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami,
31) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
32) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
33) PKD 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
34) PKD 64.91.Z – Leasing finansowy,
35) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
36) PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
37) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
38) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
39) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
40) PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
41) PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli,
42) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
43) PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników,
44) PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej,
45) PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
46) PKD 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
47) PKD 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
48) PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
49) PKD 85.32.A – Technika,
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50) PKD 85.32.B – Zasadnicze szkoły zawodowe,
51) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych,
52) PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
53) PKD 85.59.A – Nauka języków obcych,
54) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
55) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.000.000,00 (siedem milionów) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji imiennych i na
okaziciela serii A, B i C o nominalnej wartości 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:
- 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 40000000,
- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 20000000,
- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 10000000.
3. Akcje wydane w wyniku przekształcenia Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe Szar Sz. i A. Rurarz Spółka jawna w spółkę Szar Spółka Akcyjna oznaczone są jako
akcje serii A i B.
4. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich
daje prawo dwóch głosów.
§7
Kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji przez wszystkich dotychczasowych
wspólników przekształcanej spółki jawnej.
§8
Akcje spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej
na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
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§9
Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
§ 10
Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na
okaziciela na akcje imienne.
§ 11
1. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa
nabycia w stosunku do pozostałych akcji imiennych.
2. W przypadku, gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji
imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych
przez nich akcji.
3. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia
pozostałych, po podziale opisanym w ust. 2, nierównych akcji przysługiwać będzie temu
akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.
§ 12
1. W terminie do dnia 31 maja 2011 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki o kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału
zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji.
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd decyduje o
wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

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

A) WALNE ZGROMADZENIE
§ 14
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca
każdego roku.
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną
dziesiątą) kapitału zakładowego.
§ 15
Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co
najmniej 1/10 kapitału zakładowego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
§ 16
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od
tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 17
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba, że Statut lub
ustawa stanowią inaczej.
§ 18
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Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej
powoływanej przez wspólników spółki przekształcanej,
4) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i ustalenie wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej,
6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
7) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
8) emisja obligacji.
§ 19
Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego
wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego
Zgromadzenia.

B) RADA NADZORCZA
§ 20
Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, wybranych przez Walne
Zgromadzenie. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej skład Rady Nadzorczej będzie
wynosił minimum pięciu członków.
§ 21
Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
§ 22
Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzy lata.
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§ 23
1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę
przewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na
posiedzeniu Rady.
§ 24
Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumienia się na odległość jest dopuszczalne.
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści
projektu uchwały.
§ 25
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu
na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady
Nadzorczej.
§ 26
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
§ 27
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków
Rady, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
§ 28
Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania
czynności nadzorczych.
§ 29
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Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
§ 30
Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, których ustawa lub Statut nie zastrzegają
do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
§ 31
Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań
finansowych Spółki,
2) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
3) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne
Zgromadzenie,
4) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników
badania spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą
kontroli działania spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i
zatrudnienia; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów),
6) zgłaszanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu
absolutorium,
7) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, nabycie lub
zbycie udziału w nieruchomości, udziału w użytkowaniu wieczystym, a także wydzierżawienie
nieruchomości.
§ 32
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na
pisemny wniosek co najmniej 50 % członków Rady Nadzorczej lub dwóch członków Zarządu.
Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień
przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
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3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich
członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że
termin i porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz,
jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych
przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym
wyprzedzeniem. W przypadku tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej
członków drogą telefoniczną, osobiście lub faksem.
C) ZARZĄD
§ 33
1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
§ 34
Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego Zarządu powoływanego
przez wspólników spółki przekształcanej.
§ 35
1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec
osób trzecich.
2. Zasady działania zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony
przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką.
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do
występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach.
§ 36
1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje, składa oświadczenia i podpisuje w
imieniu Spółki – Prezes Zarządu samodzielnie.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w
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imieniu Spółki – współdziałający ze sobą dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu
łącznie z prokurentem.
3. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do
jednoosobowej reprezentacji Spółki.
§ 37
Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w
sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub
więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
§ 38
Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami
konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek
organów.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 39
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony
przez Radę Nadzorczą.
§ 40
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Spółek handlowych.
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6.3. Definicje i objaśnienia skrótów.
Akcje serii A

40.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Akcje serii B

20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartosci nominalnej 0,10 zł
każda

Akcje serii C

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

Akcjonariusz

Uprawniony do 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

Dom Inwestycyjny TAURUS Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie

Dz.U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Emitent

SZAR Spółkia Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

EUR, EURO, Euro

Euro jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej

Giełda, GPW, GPW S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

GUC

Główny Urząd Ceł

GUS

Główny Urząd Statystyczny

IBnGR

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

KDPW, KDPW S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie

Kodeks Cywilny, K.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn.
zmianami)

Kodeks Karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn.
zmianami)

Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.
KSH, K.s.h.
1037 ze zm.)
Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

MSR/ MSSF

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej

NBP

Narodowy Bank Polski

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, nr 8,
poz. 60)

Organizator ASO,
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu
PDA, Prawa do akcji

Prawa do akcji, zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru
wartościowego

PKB

Produkt Krajowy Brutto

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności

Prawo Bankowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (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.
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zmianami)
Prywatna oferta, Oferta
prywatna, private placement

Oferta objęcia do 10.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł każda akcja na warunkach określonych w Dokumencie
Informacyjnym

PSR

Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości

Rada Giełdy

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.

Rada Nadzorcza, RN

Rada Nadzorcza Spółki SZAR S.A.

Regulamin GPW, Regulamin Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Giełdy
Regulamin ASO, Regulamin Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwała Nr 147/2007
Alternatywnego Systemu
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r.
Obrotu
(z późn. zm.) - tekst jednolity Załącznik do Uchwały Nr 274/2007 Zarządu Giełdy z
dnia 27 kwietnia 2007 r.
Spółka

SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

Statut, Statut Emitenta,
Statut Spółki

Statut Spółki SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

USD

Dolar amerykański – waluta obowiązująca na terytorium Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej

Ustawa o KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z
2001 r. Nr 17 poz. 209 z późn. zmianami)

Ustawa o obrocie, Ustawa o
obrocie instrumentami
finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (jednolity
tekst: 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, z późn. zmianami)

Ustawa o ofercie, Ustawa o
ofercie publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2005 , Nr 184, poz. 1539, z późn. zmianami)

Ustawa o podatku
dochodowym od osób
fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r., 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 r., 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 r., 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

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

VAT

Podatek od towarów i usług
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SZAR

WSA

®

Spółka Akcyjna

World Steel Association

ZWZA, ZWZ, Zwyczajne
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie
Walne Zgromadzenie Spółki
Zarząd, Zarząd Spółki,
Zarząd Emitenta

Zarząd Spółki SZAR S.A. z siedzibą w Częstochowie

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. 386, z późn. zmianami)
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