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PODSUMOWANIE 
 
PODSUMOWANIE SKŁADA SIĘ Z OBOWIĄZKOWYCH INFORMACJI OZNACZONYCH JAKO "PODSEKCJE". 
PODSEKCJE ZOSTAŁY PONUMEROWANE W SEKCJACH A-D (A1-D3)  
Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie Sekcje oraz Podsekcje, których uwzględnienie jest 
niezbędne dla tego typu papierów wartościowych oraz emitenta. Ponieważ niektóre Podsekcje nie 
muszą być uwzględnione w przypadku Emitenta, możliwe są luki w kolejności numeracji 
poszczególnych Podsekcji.  
 

Sekcja A - Wprowadzenie zawierające ostrzeżenia  
Podsekcja  Obowiązkowe informacje  

A.1  Nazwa papierów wartościowych  
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie i 
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 3.820.500 (trzy miliony osiemset 
dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych zdematerializowanych na okaziciela serii B2 o 
wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda oraz 27.374.285 (dwadzieścia 
siedem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji 
zwykłych zdematerializowanych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 0,10 PLN 
(dziesięć groszy) każda.  
Międzynarodowe kody identyfikujące papiery wartościowe (ISIN)  
Intencją Emitenta jest oznaczenie Akcji Dopuszczanych tym samym kodem co Akcji 
Istniejących znajdujących się na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW., tj. kodem 
ISIN: PLNFI0500012. Akcje Dopuszczane zostały zarejestrowane w depozycie papierów 
wartościowych KDPW pod kodem PLNFI0500145. Po otrzymaniu decyzji KNF w sprawie 
zatwierdzenia Prospektu Emitent wystąpi z wnioskami do KDPW w celu asymilacji Akcji 
Dopuszczanych i dokonania ich rejestracji pod kodem PLNFI0500012. Asymilacja taka 
będzie mogła mieć miejsce w dniu wprowadzenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na 
rynku regulowanym, na którym notowane są Akcje Istniejące oznaczone kodem 
PLNFI0500012. 

A.2  Dane identyfikacyjne i kontaktowe Emitenta, w tym jego identyfikator podmiotu 
prawnego (LEI)  

Nazwa (firma) Emitenta:   Novavis Group Spółka Akcyjna  
Forma prawna:  Spółka Akcyjna  
Kraj siedziby:   Polska  
Siedziba:   Warszawa  
Adres siedziby:                                              ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa  
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI): 259400KZL1AE29PEEZ30  

A.4  Dane identyfikacyjne i kontaktowe właściwego organu, który zatwierdza Prospekt  
Nazwa organu:  Komisja Nadzoru Finansowego  
Kraj siedziby:  Polska  
Siedziba:  Warszawa  
Adres siedziby:  ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa  

A.5  Data zatwierdzenia prospektu  
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt w dniu 5 sierpnia 2022 r.  

A.6  Ostrzeżenia  
Podsumowanie należy odczytywać jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o 
inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na przeanalizowaniu przez 
inwestora całości Prospektu. Inwestor może stracić całość lub część inwestowanego 
kapitału, przy czym odpowiedzialność inwestora jest ograniczona do kwoty inwestycji.  
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W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem dotyczącym informacji zawartych w 
prospekcie skarżący inwestor może, na mocy prawa krajowego, mieć obowiązek 
poniesienia kosztów przetłumaczenia prospektu przed wszczęciem postępowania 
sądowego. Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły 
podsumowanie, w tym jakiekolwiek jego tłumaczenie, jednak tylko w przypadku, gdy – 
odczytywane łącznie z pozostałymi częściami prospektu – podsumowanie wprowadza w 
błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne lub gdy – odczytywane łącznie z pozostałymi 
częściami prospektu – nie przedstawia kluczowych informacji mających pomóc 
inwestorom w podjęciu decyzji o inwestycji w dane papiery wartościowe.  

Sekcja B - Kluczowe informacje na temat Emitenta  
Podsekcja  Obowiązkowe informacje  
B.1  Kto jest emitentem papierów wartościowych?  

B.1  
i)  

Siedziba i forma prawna Emitenta, numer LEI, prawo na mocy którego prowadzi 
działalność oraz kraj założenia  
Emitentem jest Novavis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółka akcyjna 
utworzona i działająca w Polsce, pod prawem polskim, pod adresem: Wspólna 70, 00-
687 Warszawa, Polska. Kod LEI Emitenta to: 259400KZL1AE29PEEZ30.  

B.1  
ii)  

Działalność podstawowa Emitenta  
Novavis Group S.A. wraz z podmiotami zależnymi i powiązanymi stanowi grupę 
działającą na rynku odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w segmencie 
fotowoltaiki, w zakresie przygotowania (dewelopment), realizacji i eksploatacji 
odnawialnych źródeł energii, głównie elektrowni fotowoltaicznych. Grupa jest 
nastawiona na przygotowanie projektów i ich sprzedaż do inwestorów branżowych 
lub podmiotów finansowych, a w kolejnych latach planuje samodzielną budowę i 
eksploatację elektrowni fotowoltaicznych. 

B.1  
iii)  

Główni akcjonariusze Emitenta wraz ze wskazaniem czy jest on bezpośrednio lub 
pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym i przez kogo  
Znaczącymi akcjonariuszami, którzy na Datę Prospektu posiadali, w sposób 
bezpośredni, Akcje reprezentujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu oraz kapitału zakładowego, są podmioty wskazane w tabeli nr 1. Na 
Datę Prospektu podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Emitenta w 
rozumieniu art. 4 §1 pkt 14 Ustawy o Ofercie oraz w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 KSH 
jest Główny Akcjonariusz.  
 Tabela nr 1. Akcjonariusze Emitenta  

Akcjonariusz  Podmiot 
pośrednio 

dominujący 

Liczba Akcji Udział w 
kapitale 

Liczba głosów 
na WZ 

Udział 
głosów na 

WZ 
Marshall Nordic Ltd. 
z siedzibą w Londynie  

Marek 
Stachura 

18.100.433  51,69%  18.100.433  51,69%  

Rubicon Partners 
Ventures ASI Sp. z 
o.o. z siedzibą w 
Warszawie 

Rubicon 
Partners Sp. z 
o.o. z siedzibą 
w Warszawie 

5.000.000 14,28% 5.000.000 14,28% 

Paweł Krzyształowicz -- 2.640.000 7,54% 2.640.000 7,54% 
Impera Invest Sp. z 
o.o. z siedzibą w 
Warszawie 

Impera 
Consulting Sp. 

z o.o. z 
siedzibą w 
Warszawie 

2.171.238 6,20% 2.171.238 6,20% 

B.1 
iv)  

Tożsamość głównych dyrektorów zarządzających Emitenta  
Na Datę Prospektu członkami Zarządu Emitenta są: Piotr Karmelita i Paweł 
Krzyształowicz. 
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Na Datę Prospektu członkami Rady Nadzorczej Emitenta są: Leszek Cwojdziński, 
Henryk Pietraszkiewicz, Grzegorz Pilch, Roman Żelazny i Marek Stachura.  

 B.1  
v) 

Tożsamość biegłych rewidentów Emitenta  
Biegłym rewidentem Emitenta jest Primefields spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ("PF"). W imieniu PF badanie 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. 
przeprowadził kluczowy biegły rewident Adam Buzo (nr ewidencyjny 11645). PF jest 
niezależnym biegłym rewidentem Spółki.  

B.2 Jakie są kluczowe informacje finansowe dotyczące Emitenta? 
 B.2 

i) 
Wybrane historyczne kluczowe informacje finansowe dotyczące Emitenta  
Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje finansowe dotyczące Grupy za lata 
zakończone 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2020 r. oraz za okres 01.01 – 31.03.2022 
r. i za okres 01.01 – 31.03.2021 r. Przy czym dane za 2020 rok i dane za okres 01.01 – 
31.03.2021 r. zostały skorygowane uwzględniając, między innymi, zalecenie Urzędu 
Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") dokonania korekty skonsolidowanych 
danych finansowych, przede wszystkim poprzez zaprezentowanie transakcji z dnia 
1 października 2020 r., przejęcia przez Emitenta 56,76% akcji Voolt S.A. 
("Transakcja"), jako transakcji przejęcia odwrotnego w rozumieniu par. B19 
Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 3 Połączenia 
jednostek, w której jednostką przejmującą z ekonomicznego punktu widzenia będzie 
Voolt S.A., natomiast Emitent będzie jednostką przejmowaną.  
Tabela nr 2. Podstawowe dane finansowe z rachunku zysków i strat  

 
 

 
 
Tabela nr 3. Podstawowe dane finansowe z bilansu  

 
  
Tabela nr 4. Podstawowe dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych  

 

[w tys. zł]
2021 

(badane)
2020 

(skorygowane)
Przychody z działalności operacyjnej 14 088                9 360                  
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 817)                429                      
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 319)                396                      
Zysk (strata) za okres sprawozdawczy (1 285)                (115)                   

[w tys. zł]
01.01 - 

31.03.2022 
(niebadane)

01.01 - 
31.03.2021 
(niebadane)

Przychody z działalności operacyjnej 743                      2 415                  
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (299)                   136                      
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (283)                   122                      
Zysk (strata) za okres sprawozdawczy (768)                   157                      

[w tys. zł] 31.03.2022 
(niebadane)

2021 
(badane)

31.03.2021 
(niebadane)

Aktywa razem 7 435                9 089                17 836             
Kapitał własny ogółem 3 068                3 836                8 732                

[w tys. zł] 2021 
(badane)

2020 
(skorygowane)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (952)                   (374)                   
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 861                      369                      
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 277                      (624)                   
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 186                      (629)                   
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 B.2  
iii) 

Zastrzeżenia zawarte w sprawozdaniu z badania dotyczącego historycznych 
informacji finansowych  
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania w odniesieniu do jednostkowego i 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. 
nie zawierało zastrzeżeń.  
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania w odniesieniu do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2020 zawierało 
zastrzeżenie o następującej treści: „Jednostka dominująca, w sporządzonym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, nie uwzględniła wpływu wyceny 
kontraktów długoterminowych realizowanych przez jednostki zależne, na niższym 
stopniu konsolidacji, wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Novavis. Nie byliśmy w 
stanie uzyskać odpowiednich i wystarczających dowodów badania dotyczących 
powyższej kwestii. W konsekwencji nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć się, co do 
prawidłowości przyjętego przez jednostkę dominującą podejścia, jednak łączny wynik 
niniejszej wyceny mógłby mieć istotny wpływ na wynik finansowy, wynik z lat 
ubiegłych oraz kapitał mniejszości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy.” W wyniku wykonania zalecenia KNF Emitent dokonał korekty wyników 
finansowych za 2020 rok uwzględniając między innymi zastrzeżenie zgłoszone przez 
audytora, które dotyczyło kontraktów realizowanych przez spółkę zależną od Voolt 
S.A. tj. CAC PV Sp. z o.o. W efekcie przeprowadzonych prac dokonano rozliczenia 
kontraktów długoterminowych w wyniku czego przychody oraz zysk netto spółki CAC 
PV Sp. z o.o. za 2019 rok zostały zmniejszone o kwotę 1.077 tys. zł, a za 2020 rok 
zostały zmniejszone o kwotę 414 tys. zł. Jednocześnie o taką samą kwotę zostały 
skorygowane aktywa obrotowe CAC PV Sp. z o.o. Korekty te praktycznie w tym 
samym stopniu przełożyły się na wyniki skonsolidowane Grupy. 

B.3 Jakie są kluczowe ryzyka właściwe dla Emitenta?  
Poniżej zostały wskazane najważniejsze czynniki ryzyka właściwe dla Grupy Emitenta:  
§ Ryzyko związane z posiadaniem w Grupie podmiotów notowanych na rynku 

giełdowym.  
§ Ryzyko związane z otoczeniem prawnym.  
§ Ryzyko związane ze wzrostem kosztów projektu. 
§ Ryzyko związane z niezrealizowaniem lub nieterminowym zrealizowaniem umów 

wykonania elektrowni fotowoltaicznej.  
 

Sekcja C – Kluczowe informacje na temat papierów wartościowych  

Podsekcja Obowiązkowe informacje  

C.1  Jakie są główne cechy papierów wartościowych?  

[w tys. zł]
01.01 - 

31.03.2022 
(niebadane)

01.01 - 
31.03.2021 
(niebadane)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (873)                   (853)                   
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 691                      369                      
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (404)                   58                        
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (586)                   (426)                   
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C.1 i) Rodzaj, klasa oraz kod identyfikacyjny ISIN papierów wartościowych 
stanowiących przedmiot dopuszczenia do obrotu  
Na podstawie Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie 
do obrotu na rynku regulowanym GPW łącznie 3.820.500 (trzy miliony osiemset 
dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych zdematerializowanych na okaziciela serii B2 
o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda oraz 27.374.285 (dwadzieścia 
siedem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji 
zwykłych zdematerializowanych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 0,10 PLN 
(dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych, zarejestrowanych obecnie pod kodem 
ISIN: PLNFI0500145 a po asymilacji zarejestrowanych pod kodem PLNFI0500012.  
C.1 ii) Waluta, nominał, wartość nominalna papierów wartościowych, liczba oraz 
termin zapadalności  
Waluta:  złoty (PLN)  
Nominał:  0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda  
Wartość nominalna 
emitowanych papierów 
wartościowych  

3.119.478,50 PLN (słownie: trzy miliony sto 
dziewiętnaście tysięcy czterysta 
siedemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt 
groszy)  

Liczba emitowanych papierów 
wartościowych  

31.194.785 (słownie: trzydzieści jeden 
milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące 
siedemset osiemdziesiąt pięć)  

C.1 iii) Opis praw związanych z papierami wartościowymi  
 Prawa i obowiązki związane z Akcjami określa w szczególności KSH, Ustawa o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, Ustawa o Ofercie Publicznej oraz Statut. Poniżej 
wymieniono najważniejsze prawa akcjonariuszy związane z Akcjami:  
§ prawo do rozporządzania Akcjami;  
§ prawo do udziału w zysku (prawo do dywidendy);  
§ prawo objęcia akcji Spółki nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych Akcji 

(prawo poboru);  
§ prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji Spółki;  
§ prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu;  
§ prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach;  
§ prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  
§ prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad;  
§ prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia;  
§ prawo zgłaszania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia;  
§ prawo do uzyskania informacji;  
§ prawo żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i 

sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz 
opinii biegłego rewidenta;  

§ prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami;  

§ prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia;  
§ prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych;  
§ prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot 

prowadzący rachunek papierów wartościowych.  
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C.1 iv) Względne uprzywilejowanie papierów wartościowych w strukturze kapitału 
Emitenta w przypadku niewypłacalności, w tym również informacje na temat stopnia 
podporządkowania papierów wartościowych i potencjalnego wpływu na inwestycję 
w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na mocy dyrektywy 
2014/59/UE  
Akcje nie będą uprzywilejowane w przypadku upadłości Emitenta, jego niewypłacalności, 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.  

C.1 v) Opis wszelkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów 
wartościowych  
Zgodnie z KSH, Ustawą o Ofercie Publicznej i Ustawą o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, Akcje Dopuszczane będą podlegać w szczególności następującym 
ograniczeniom w zakresie ich swobodnej zbywalności:  
§ obowiązkowi zawiadomienia KNF oraz Spółki ciążącego na każdym, kto: (i) osiągnął 

lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%,75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w spółce publicznej; (ii) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 
33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku 
zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 
33⅓%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów; (iii) zmienił dotychczas 
posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej: (a) 2% ogólnej 
liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku 
oficjalnych notowań; (b) 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której 
akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym innym niż rynek oficjalnych 
notowań lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu; (iv) zmienił 
dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, 
o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów; obowiązkowi ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji w przypadku 
przekroczenia progu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, ;  

§ zakazowi nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 
instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną;  

§ zakazowi nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania 
okresu zamkniętego przez osoby określone w Ustawie o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi;  

§ obowiązkowi spółki dominującej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH zawiadomienia 
spółki zależnej o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch 
tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania 
prawa głosu z akcji spółki dominującej reprezentującej więcej niż 33% kapitału 
zakładowego spółki zależnej.  

Statut nie zawiera postanowień ograniczających możliwość rozporządzania Akcjami.  

 

C.1 vi) Opis polityki dywidendowej  
Emitent nie ustanowił żadnej polityki dywidendowej.  
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.  

C.2  Gdzie papiery wartościowe będą przedmiotem obrotu?  
Na podstawie Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie 
Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW. Akcje Emitenta nie są przedmiotem 
obrotu na innych rynkach regulowanych.  

C.3  Czy papiery wartościowe są objęte zabezpieczeniem?  
Dopuszczane i wprowadzane do obrotu Akcje nie są objęte zabezpieczeniem.  
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C.4  Jakie są kluczowe rodzaje ryzyka właściwe dla papierów wartościowych?  
§ Ryzyko związane z wahaniem cen akcji oraz niedostateczną płynnością akcji  
§ Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Emitenta z obrotu na GPW.  
§ Ryzyko związane z możliwością zawieszenia obrotu akcjami wszystkich serii 

Emitenta.  

 

Sekcja D – Kluczowe informacje na temat oferty publicznej papierów wartościowych lub 
dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym  

Podsekcja  Obowiązkowe informacje  
D.1  Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogę inwestować w dane 

papiery wartościowe?  
Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem emisji lub oferty 
papierów wartościowych. Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o 
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
GPW 3.820.500 (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych 
zdematerializowanych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć 
groszy) każda oraz 27.374.285 (dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt 
cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych zdematerializowanych na 
okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda 
wyemitowanych przez Emitenta.  
 

D.3  Dlaczego dany prospekt jest sporządzany?  
D.3 i) Wykorzystanie i szacunkowa wartość netto wpływów  
Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem emisji lub oferty 
papierów wartościowych.  
D.3 ii) Wskazanie czy oferta podlega umowie o gwarantowaniu emisji z gwarancją 
przejęcia emisji, z podaniem wszelkich części, które nie są objęte umową  
Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem emisji lub oferty 
papierów wartościowych.  
D.3 iii) Wskazanie najistotniejszych konfliktów interesów dotyczących oferty lub 
dopuszczenia do obrotu  
W związku z Dopuszczeniem nie występują konflikty interesów.  
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CZYNNIKI RYZYKA 
Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje potencjalni inwestorzy powinni starannie 
przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w niniejszym 
Prospekcie. Wystąpienie jakiegokolwiek lub kilku z wymienionych ryzyk samodzielnie lub w połączeniu 
z innymi okolicznościami może mieć istotny, niekorzystny wpływ, w szczególności na działalność Grupy, 
jej sytuację finansową, wyniki z działalności i cenę rynkową Akcji, co z kolei może skutkować 
poniesieniem przez inwestorów straty równej całości lub części inwestycji w Akcje.  

Nie można wykluczyć, że z upływem czasu, ryzyka określone poniżej nie będą stanowić kompletnej ani 
wyczerpującej listy i w związku z tym na Datę Prospektu przedstawione poniżej ryzyka nie mogą być 
traktowane jako jedyne, na które Grupa jest narażona. Grupa może być narażona na dodatkowe ryzyka 
i niewiadome, które nie są obecnie znane Emitentowi. W każdej z poniższych kategorii czynniki ryzyka 
zostały wymienione od najistotniejszego, w ocenie Emitenta, do najmniej istotnego. Ponadto, w opisie 
każdego ryzyka została zawarta ocena jego prawdopodobieństwa wystąpienia i istotności danego 
ryzyka dokonana przez Emitenta na Datę Prospektu. Każde ryzyko zostało ocenione w skali składającej 
się z ocen: „niska”, „średnia” i „wysoka”.  

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy Akcji Serii 
B2 i C2 objętych Prospektem, a w szczególności czynników związanych z sytuacją gospodarczą, 
majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmuje 
najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu 
na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo nie zostały w niniejszym dokumencie opisane, mogą w 
skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez Emitenta celów inwestycyjnych 
lub nawet utratą części lub całości zainwestowanego kapitału. 
1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem kapitałowym oraz statusem spółki publicznej 

1.1. Ryzyko związane z posiadaniem w Grupie podmiotów notowanych na rynku giełdowym 

W Grupie Kapitałowej jedna ze spółek zależnych (Voolt S.A.) jest notowana w alternatywnym systemie 
obrotu NewConnect na Giełdzie Papierów wartościowych w Warszawie. W związku z tym istnieje 
zagrożenie zmiany kursów akcji, a zatem wartości rynkowej i w konsekwencji zmniejszeniem wartości 
portfela, co wpływa bezpośrednio na wyniki realizowane przez Spółkę i Grupę Kapitałową. Zgodnie z 
przyjętym modelem przy sporządzaniu sprawozdania finansowego następuje test na utratę wartości 
aktywa, a ponieważ w chwili obecnej wartość godziwa jest określana na bazie średniej ceny rynkowej 
spółki notowanej na aktywnym rynku, mogą następować istotne odpisy ujmowane w bieżące wyniki 
finansowe. Odpisy te nie mają charakteru gotówkowego.  

W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała instrumentów zabezpieczających wartość godziwą 
przepływów pieniężnych oraz udziału w aktywach netto posiadanych jednostek. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako wysokie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako wysoką ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. Zdarzenia takie miały miejsce w 2020 roku i w 2021 
roku. W 2020 roku odpisy związane z testem na utratę wartości aktywa wyniosły 10.354 tys. zł, a w 
2021 roku wyniosły 26.147 tys. zł. i wpłynęły bezpośrednio na obniżenie wyniku finansowego Emitenta.  

2. Czynniki ryzyka istotne zarówno dla Emitenta jak i spółek wchodzących w skład Grupy 

W dniu 21 września 2020 roku Zarząd poinformował o zarejestrowaniu spółek celowych:  

§ NG PV 1 Sp. z o.o. 
§ NG PV 2 Sp. z o.o. 
§ NG PV 3 Sp. z o.o. 
§ NG PV 4 Sp. z o.o. 
§ NG PV 5 Sp. z o.o. 
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W dniu 31 marca 2021 roku Zarząd Emitenta poinformował o zawiązaniu spółki MilleVis Sp. z o.o., w 
której Emitent objął 70% udziałów.  

W dniu 26 listopada 2021 roku Emitent poinformował o sprzedaży 58% w każdej ze spółek celowych 
NG PV 1 Sp. z o.o., NG PV 2 Sp. z o.o., NG PV 3 Sp. z o.o. i NG PV 4 Sp. z o.o. i utracił status podmiotu 
dominującego w stosunku do tych podmiotów. Sprzedaż udziałów nastąpiła po cenie 100 zł za 1 udział, 
to jest łącznie za 23,2 tys. zł. Nabywca udziałów, tj. Greenoze Holding Ltd. nie jest powiązany z 
Emitentem lub członkami organów Emitenta. Jednocześnie nabywca udziałów zobowiązał się udzielić 
spółkom celowym pożyczek w łącznej wysokości 6.100 tys. zł, które mają służyć sfinansowaniu kosztów 
związanych z dewelopmentem projektów elektrowni fotowoltaicznych. W pierwszej kolejności spółki 
celowe otrzymały pożyczki w łącznej wysokości 573 tys. zł, a Emitent uzyskał prawo do obciążenia tych 
spółek fakturami kosztowymi, które odpowiadają wysokości udzielonych pożyczek. Całość działań 
związanych z dewelopmentem projektów elektrowni fotowoltaicznych odbywa się w ramach struktury 
Emitenta i przez pracowników Emitenta.  

W dniu 3 czerwca 2022 r. Emitent poinformował o zarejestrowaniu spółki celowej NG PV 7 Sp. z o.o., 
a w dniu 9 czerwca 2022 r. Emitent poinformował o zarejestrowaniu spółki celowej NG PV 8 Sp. z o.o. 
W dniu 15 czerwca 2022 r. Emitent poinformował o zarejestrowaniu spółki celowej NG PV 9 Sp. z o.o. 
i spółki celowej NG PV 10 Sp. z o.o. W dniu 1 lipca 2022 r. Emitent poinformował o zarejestrowaniu 
spółki celowej NG PV 6 Sp. z o.o. 

Emitent posiada 100% udziałów w spółce NG PV 6 Sp. z o.o., NG PV 7 Sp. z o.o., NG PV 8 Sp. z o.o., NG 
PV 9 Sp. z o.o., NG PV 10 Sp. z o.o., 80% udziałów w spółce NG PV 5 Sp. z o.o. oraz 70% udziałów w 
spółce Mille-Vis Sp. z o.o. Emitent nie wyklucza pozyskania do tych spółek inwestorów, którzy 
zagwarantują finansowanie niezbędne dla finansowania dewelopmentu tych projektów, ale na Dzień 
Prospektu nie prowadzono poszukiwania takich inwestorów. Niezależnie od pojawienia się w spółkach 
celowych nowych inwestorów, Emitent będzie sobie gwarantował wyłączność na dewelopment 
projektów za co będzie obciążał spółki celowe fakturami.  

Spółki celowe zostały powołane w celu zawarcia umów dzierżawy gruntów, na bazie których są 
dewelopowane farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 430 MW. Powołanie spółek celowych jest 
etapem realizacji strategii, na bazie której Emitent w oparciu o kompetencje i doświadczenia Grupy 
Kapitałowej Emitenta zamierza zbudować istotny podmiot działający na rynku odnawialnych źródeł 
energii, przy czym cel ten jest rozumiany jako podmiot zajmujący się dewelopmentem dużych 
elektrowni fotowoltaicznych. Zgodnie ze strategią Grupy planowany jest dewelopment elektrowni 
fotowoltaicznych i sprzedaż takich gotowych projektów do inwestorów, którzy będą realizowali 
fizyczną budowę elektrowni. Kluczowym aktywem niezbędnym do budowy istotnego podmiotu 
działającego na rynku odnawialnych źródeł energii jest kompetentny zespół, który posiada wiedzę i 
doświadczenie w przygotowaniu projektów elektrowni fotowoltaicznych. Koncentracja zespołu na 
poziomie Emitenta gwarantuje kontrolę operacyjną nad realizowanymi projektami.  

Niezależnie od posiadanych w spółkach celowych udziałów, całość wiedzy merytorycznej (kluczowi 
pracownicy) jest skoncentrowana na poziomie Emitenta i Emitent obciąża fakturami spółki celowe. 
Emitent nie wyklucza, że do kolejnych projektów będzie powoływał kolejne spółki celowe i będzie 
pozyskiwał do tych spółek inwestorów, którzy będą co-finansować dewelopment projektów. Taki 
model działalności gwarantuje Emitentowi stabilne przepływy pieniężne z dewelopmentu projektów 
przy zachowaniu kontroli operacyjnej nad takimi projektami. 

Ponadto w skład grupy wchodzi spółka Voolt S.A. 

Wcześniej w skład Grupy wchodziły także Voolt Sp. z o.o., SPV Energia Sp. z o.o. i Chata Sp. z o.o. (spółki 
były w 100% zależne od Voolt S.A.), które w dniu 7 grudnia 2021 roku połączyły się na podstawie art. 
492 §1 pkt 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku Voolt Sp. z o.o., SPV PV Sp. z o.o. i Chata 
Sp. z o.o. na Voolt S.A.  

2.1. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta i spółek Grupy pewne 
ryzyko w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności 
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regulacji z dziedzin prawa energetycznego, handlowego, podatkowego, przepisów regulujących 
działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów 
wartościowych. Każda zmiana przepisów może powodować negatywne skutki dla działalności 
Emitenta, w tym ograniczenie działalności oraz pogorszenie się kondycji finansowej, a tym samym 
spadek wartości aktywów Emitenta. Należy zauważyć, iż przepisy polskiego prawa przechodzą stale 
proces zmian związanych z dostosowaniem polskich przepisów do przepisów unijnych. W przypadku 
wielu przepisów Unia Europejska pozostawia dużą swobodę w zakresie implementacji tych przepisów 
poprzez poszczególne kraje członkowskie. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne 
działalności Emitenta i na jego wyniki finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy 
wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy 
krajowe, organy administracji publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące 
zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często 
niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi 
pozostawać w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem niepełne zharmonizowane z 
prawem unijnym przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz 
rodzić komplikacje natury administracyjnoprawnej. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie 
przepisów krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi czy też odmiennie interpretowanymi. W celu 
minimalizacji tego ryzyka Emitent korzysta z usług kancelarii prawnych, jednak otrzymane porady 
mogą być rozbieżne z ostatecznym stanowiskiem organu wydającego decyzję czy sądu. Zarząd 
Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, 
starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosować strategię Emitenta do występujących zmian. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako wysokie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako wysoką ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. Dotychczas takie zdarzenie nie zostało przez 
Emitenta zidentyfikowane i według wiedzy Emitenta nie miało wpływu na działalność i wyniki Grupy.  

2.2. Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju 

Na główne czynniki determinujące strategię rozwoju Spółki składają się wszystkie plany i działania 
związane z koniecznością pozyskania kapitału na przygotowanie kluczowych (strategicznych) 
projektów budowy elektrowni fotowoltaicznymi o sumarycznej mocy pow. 430 MW. Brak źródeł 
pozyskiwania kapitału może powodować opóźnienie bądź rezygnację przez Emitenta z realizacji 
poszczególnych celów strategicznych co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez 
Emitenta. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji strategii rozwoju Emitent będzie dokonywał 
szeregowania inwestycji od najważniejszych dla Spółki do mniej ważnych, przy czym kryterium stopnia 
powodzenia inwestycji będzie oczekiwana stopa zwrotu. Tego rodzaju optymalizacja wymaga 
całościowego podejścia do wszystkich inwestycji, które zapewni maksymalizację celów strategicznych 
Emitenta poprzez wybranie optymalnego zbioru projektów, który zapewni maksymalizację zysku, przy 
akceptowalnym poziomie podejmowanego ryzyka i minimalnym koszcie. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako średnie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako średnią ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności Emitenta i Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie nie zostało zidentyfikowane i nie miało ono wpływu na wyniki Emitenta i 
Grupy Kapitałowej.  

2.3. Ryzyko związane z systemem podatkowym 

Polski system podatkowy charakteryzuje się dużą zmiennością przepisów, które dodatkowo 
sformułowane są w sposób nieprecyzyjny i którym brakuje jednoznacznej wykładni. Interpretacje 
przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, przy czym zarówno organy skarbowe jak i 
orzecznictwo sadowe w sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych stanowisk. Dla 
przykładu produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii związana jest ze zwolnieniem z 
podatku akcyzowego, przy czym zwolnienie to przysługuje jedynie podatnikowi posiadającemu status 
podatnika podatku akcyzowego w momencie otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie 
świadectwa pochodzenia, przy czym istnieją różne interpretacje czy akcyza jest naliczana od energii 
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wyprodukowanej, czy energii dostarczonej do odbiorcy. Inny przykład to instalacje fotowoltaiczne, 
które mogą być objęte preferencyjną 8% stawką VAT, przy czym przysługuje ona inwestorom 
indywidualnym montowanym na gospodarstwie domowym (domu prywatnym) o powierzchni nie 
przekraczającej 300 m2, ale wykluczone są z tej preferencji osoby prowadzące działalność gospodarczą 
w swoim lokalu. W skrajnym wypadku urząd skarbowy może błędami w interpretacji przepisów 
obarczyć podmiot świadczący usługi związane z montażem instalacji. Wszystko to sprawia, że polskie 
spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki działające w bardziej stabilnych systemach 
podatkowych. W przypadku zaistnienia okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą 
interpretację przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez Emitenta lub Grupę, a będącej 
podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego, może mieć to negatywny wpływ na działalność 
Emitenta lub Grupy, jego sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju. Emitent stara się 
minimalizować powyższe ryzyko korzystając z usług profesjonalnych doradców. 
Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako średnie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako średnią ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie nie zostało zidentyfikowane i nie miało ono wpływu na wyniki spółek z 
Grupy Kapitałowej. 

2.4. Ryzyko związane z płynnością finansową 

Zarząd dąży do utrzymania równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, aby uniknąć 
ryzyka utraty płynności finansowej. W tym celu wykorzystywane są zewnętrzne i wewnętrzne źródła 
finansowania oraz odpowiednie procedury zarządzania gotówką. Zarząd Emitenta estymuje koszty na 
kolejne miesiące, zestawia je z planowanymi przychodami i zabezpiecza środki na opłacenie tych 
kosztów. Przychody są generowane z bieżącej działalności tj. doradztwa w zakresie dewelopmentu 
elektrowni fotowoltaicznych, które to usługi są świadczone dla spółek celowych (NG PV1, NG PV2, NG 
PV 3 i NG PV4) i klientów zewnętrznych (podmioty spoza grupy kapitałowej). Dodatkowo Emitent na 
bieżąco monitoruje płatności wynikające z istniejących wierzytelności oraz w razie konieczności 
posiłkuje się pożyczkami od akcjonariuszy. Na dzień 31.12.2021 roku Emitent posiadał aktywną 
pożyczkę od akcjonariusza Impera Invest Sp. z o.o. i jej saldo z odsetkami wynosiło 147 tys. zł. Zdaniem 
Zarządu nie istnieje ryzyko zaprzestania regulowania zobowiązań. W opinii Zarządu nie ma zagrożenia 
kontynuacji działalności i nie ma zagrożenia regulowania zobowiązań wobec pożyczkodawców. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako niskie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako średnią ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. Do Dnia Prospektu takie zdarzenie nie wystąpiło i 
nie miało wpływu na działalność i wyniki Emitenta. 

3. Czynniki ryzyka istotne dla spółek wchodzących w skład Grupy 

3.1. Ryzyko związane ze wzrostem kosztów projektu 

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów projektu ma zasadnicze znaczenie w początkowych fazach 
realizacji projektu, zaś zanika po przekazaniu obiektu do eksploatacji - polega na przekroczeniu 
terminów i kosztów realizacji projektu, bądź wykonaniu ich niezgodnie z przyjętymi założeniami. W 
Grupie Kapitałowej spółka Voolt S.A. świadczy usługi związane z budową elektrowni fotowoltaicznych 
o mocy od kilkunastu kW do kilku MW. W przypadku projektów większych niż 0,5 MW przed 
przystąpieniem do budowy elektrowni konieczne jest uzyskanie szeregu zgód i pozwoleń (zgoda 
środowiskowa, warunki zabudowy, warunki przyłączenia i pozwolenie na budowę), których uzyskanie 
jest w wielu przypadkach czasochłonne. Im dłuższy jest czas od momentu podpisania umowy na 
budowę do czasu wejścia na budowę, tym wyższe ryzyko związane ze wzrostem kosztów projektu. W 
2021 roku spółka Voolt S.A. obserwowała istotny wzrost cen konstrukcji stalowych, paneli 
fotowoltaicznych i kabli, co istotnie odbiło się na rentowności projektów i obniżyło planowane marże. 
W 2022 roku mamy do czynienia z wybuchem wojny w Ukrainie, co wpłynęło na dalsze zwyżki cen 
materiałów oraz osłabiło polską walutę. W efekcie czego większość projektów podpisanych w I połowie 
2021 roku jest nierentowna i wymaga przenegocjowania.  
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Ryzyko można ograniczyć m.in. poprzez: przeprowadzenie starannej analizy techniczno-ekonomicznej 
inwestycji, uwzględnienie w budżecie inwestycji rezerw na prace nieprzewidziane, uzyskanie gwarancji 
należytego wykonania inwestycji, zabezpieczających inwestora przed stratami związanymi z 
nieterminową lub niewłaściwą realizacją inwestycji, podpisanie umów dostaw elementów elektrowni 
gwarantujących utrzymanie cen w przyszłości. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako wysokie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako średnią ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie zostało zidentyfikowane w 2021 roku i miało ono wpływu na wyniki spółek 
z Grupy Kapitałowej doprowadzając do obniżenia zysk w Voolt S.A. o kilkaset tysięcy złotych. Wpływ 
tego czynnika na projekty prowadzone w 2022 roku jest ciągle analizowany, ale na pewno wpłynie on 
na rentowność kontraktów, ale przy tak dużej zmienności rynku nie sposób tego w precyzyjny sposób 
oszacować. 

3.2. Ryzyko związane z niezrealizowaniem lub nieterminowym zrealizowaniem umów wykonania 
elektrowni fotowoltaicznej 

W ramach Grupy Kapitałowej jedna ze spółek tj. Voolt S.A. zajmuje się projektowaniem i budową 
elektrowni fotowoltaicznych. W znaczącej części tego typu projekty są realizowane w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca bierze na siebie ryzyko całości procesu 
budowlanego, w tym ryzyko przeciągających się procedur formalnych związanych z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. Większość umów zawartych przez Voolt S.A. określa termin do jakiego 
zobowiązana jest ona zakończyć proces budowlany i doprowadzić do uruchomienia elektrowni. W 
przypadku nieterminowego zakończenia budowy lub niezakończenia budowy i odstąpienia od umowy 
kontrahenci mogą naliczyć kary umowne za opóźnienia lub zerwanie umowy. W większości 
przypadków kary te nie przekraczają 10% wartości umowy. W przypadku opóźnienia na wszystkich 
realizowanych projektach łączna maksymalna wartość kar umownych w 2020 roku wyniosłaby nie 
więcej niż 800 tys. zł.  

Voolt S.A. zabezpiecza się przed tego typu przypadkami wprowadzając do harmonogramu realizacji 
inwestycji odpowiednie zapasy czasowe na każdym etapie realizacji oraz na bieżąco negocjując ze 
zleceniodawcą ewentualne przesunięcie harmonogramów.  

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitenta ocenia jako wysokie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako średnią ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie nie zostało zidentyfikowane i nie miało ono wpływu na wyniki spółek z 
Grupy Kapitałowej. 

3.3. Ryzyko związane ze zmianą polityki państwa i przepisów bezpośrednio dotyczących działalności 
w zakresie odnawialnych źródeł energii 

Emitent wskazuje, że działalność w branży odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu leży w 
sferze regulacyjnej państwa, a tym samym jest uwarunkowana od wdrażanych takimi regulacjami 
instrumentów polityki państwa, zarówno w obszarze energetyki jak i ochrony środowiska. Jedną z 
ustaw, których kształt najsilniej oddziałuje na działalność Spółki i Grupy, jest ustawa z dnia 20 lutego 
2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Emitent zwraca uwagę, że aktualna rządowa polityka 
energetyczna kładzie nacisk na pozyskiwanie energii ze źródeł konwencjonalnych (ze spalania paliw 
kopalnych). Efektem tej polityki jest spowolnienie lub wygaszenie programów dotacyjnych dla 
odbiorców indywidualnych lub samorządów w zakresie finansowania nabywania instalacji 
fotowoltaicznych (program Prosument). Doświadczenie ze zmianami polityki państwa w zakresie 
odnawialnych źródeł energii zmusza do upatrywania ryzyk niestabilności polityki państwa i przepisów 
implementujących tę politykę w obszarze energetyki rozproszonej, w którym działa Emitent. Spółka 
nie może wykluczyć ryzyka, że zmiana polityki państwa w powyższych obszarach doprowadzi do 
obniżenia lub wykluczenia efektywności finansowej zawierania nowych umów z klientami lub obsługi 
umów dotychczas zawartych. 
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Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako średnie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako wysoką ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie zostało zidentyfikowane tj. zmiana ustawy o odnawialnych źródłach 
energii, wprowadzająca nowe zasady rozliczania Prosumenta stwarza ryzyko, że popyt na instalacje 
fotowoltaiczne od Prosumenta indywidualnego istotnie spadnie. Spółki z Grupy w minimalnym stopniu 
obsługują tego typu klientów i wpływ zmiany tych przepisów nie będzie miał wpływu na wyniki 
finansowe spółek z Grupy.  

3.4. Ryzyko związane z udzielaniem warunków przyłączenia 

Pomimo wyraźnego uprzywilejowania przez ustawodawcę inwestycji w odnawialne źródła energii, 
ustawowe regulacje odnoszące się do procedury przyłączeniowej nie są wystarczająco przejrzyste. 
Operatorzy sieci dystrybucyjnych bardzo często interpretują przepisy prawne na niekorzyść inwestora. 
Ryzyko to zostało zmniejszone, ponieważ w przypadku braku uchwalonego planu zagospodarowania 
przestrzennego, do wniosku o określenie warunków przyłączenia można dołączyć studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przepis ten skutecznie skraca okres 
postępowania administracyjnego i ogranicza koszty ponoszone przez inwestora w przypadku gdy dla 
danej nieruchomości nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako średnie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako wysoką ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie nie zostało zidentyfikowane i nie miało ono wpływu na wyniki spółek z 
Grupy Kapitałowej. 

3.5. Ryzyko związane z procesem uzyskiwania pozwoleń 

Działalność Spółki opiera się w znacznym stopniu na realizacji projektów z zakresu energetyki 
odnawialnej, w realizacji których niezbędne jest uzyskanie pozwoleń, w tym: warunków przyłączenia 
do sieci energetycznej, decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę. Istnieje ryzyko, że 
wymagane prawem pozwolenia zostaną uzyskane ze znacznym opóźnieniem lub ich wydanie nie 
będzie możliwe. Może to spowodować przesunięcie realizacji projektu w czasie lub w skrajnym 
przypadku uniemożliwi jego ukończenie. Powyższe ryzyko jest uzależnione od wielu czynników, w tym: 

a) decyzji środowiskowej, która jest wydawana na postawie raportu oddziaływania na środowisko 
opierającego się na wykorzystaniu informacji dotyczących wymaganych procedur, a także 
uregulowań prawnych i technologii; 

b) projektu z warunkami zabudowy, opracowywanego zgodnie z prawem budowlanym, w 
szczególności regulacjami dotyczącymi BHP, higieny, warunków geodezyjnych i zabezpieczeń 
przeciwpożarowych; 

c) wniosku o pozwolenie na budowę, który może być wydany po zgromadzeniu wszystkich 
stosownych dokumentów; 

d) Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydającego koncesję na produkcję i sprzedaż energii 
elektrycznej po zwróceniu się z odpowiednim wnioskiem przez zainteresowanego. 

Podstawowym czynnikiem niwelującymi omawiane ryzyka jest posiadanie doświadczonych osób 
zarządzających Spółką. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako średnie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako średnie ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie, które miałoby negatywny wpływ na wyniki nie zostało zidentyfikowane. 

3.6. Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń 

Umowy spółek z Grupy z odbiorcami zawierają m. in. postanowienia dotyczące terminów i wielkości 
zamówień, do realizacji, których zobowiązany jest Emitent. Pomimo posiadania stosownej wiedzy 
przez pracowników firmy i starannym doborze kooperantów, nie można wykluczyć sytuacji, że Spółka 
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nie będzie mogła spełnić wymagań postawionych przez odbiorców. W sytuacji, gdy Emitent nie 
wywiąże się ze swoich zobowiązań narażony jest na kary umowne. Kary te wynikają z zapisów w 
umowach, zgodnie, z którymi Emitent każdorazowo zobowiązuje się do ich zapłacenia w przypadku 
nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania zleceń. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na 
wyniki finansowe Spółki – wzrost kosztów spowodowany zapłatą kar umownych lub spadek 
przychodów wynikający z utraty odbiorców. Emitent zabezpiecza się przed podobnymi zdarzeniami, 
monitorując zapotrzebowanie na oferowane produkty. Emitent doskonali swój system organizacyjny, 
wspierany przez zaplecze informatyczne tak, aby zachować płynność sprzedaży, jednocześnie 
spełniając warunki umowy zarówno z dostawcami, jak i odbiorcami. Ponadto Emitent utrzymuje stałe 
kontakty z potencjalnymi podwykonawcami zleceń tak, aby w przypadku wystąpienia ryzyka zlecić 
realizację podwykonawcom. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako średnie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako średnią ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie, które miałoby negatywny wpływ na wyniki nie zostało zidentyfikowane. 

3.7. Ryzyko związane z wysokością opłat za przyłączenie do sieci oraz obowiązkiem zapłaty 
zaliczek na uzyskanie warunków technicznych przyłączenia 

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 8 pkt 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, za 
przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących 
się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii pobiera się opłatę ustaloną na podstawie 
rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, z wyłączeniem odnawialnych źródeł 
energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostki kogeneracji o mocy 
elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej 
na podstawie rzeczywistych nakładów. W takiej sytuacji rzeczywisty koszt przyłączenia do sieci 
uzależniony jest od lokalizacji elektrowni. Im elektrownia zlokalizowana jest bliżej sieci, tym wykonanie 
przyłączenia jest mniej skomplikowane, a nakłady na jego wykonanie są mniejsze. Ponadto, zgodnie z 
art. 7 ust. 8a tej ustawy, podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o 
napięciu znamionowym wyższym niż 1 kW wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci, w 
wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej, czyli 30 tys. zł za 1 MW (z jednoczesnym 
ograniczeniem maksymalnej wysokości zaliczki do kwoty 3 mln zł). 

Emitent dostrzega potencjalne ryzyko związane z koniecznością zabezpieczenia odpowiednio wysokich 
środków finansowych jakie należałoby przeznaczyć na zapłatę „zaliczek” co w przypadku farmy o 
przykładowej mocy 10 MW stanowiłoby znaczny wydatek. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitenta ocenia jako niskie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako wysoką ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie nie zostało zidentyfikowane i nie miało ono wpływu na wyniki spółek z 
Grupy Kapitałowej. 

3.8. Ryzyko związane z obniżeniem skłonności banków do udzielania finansowania na projekty 
związane z odnawialnymi źródłami energii 

Projekty energetyczne to przedsięwzięcia przede wszystkim czasochłonne i kapitałochłonne. W 
związku z planami zwiększania skali działalności, Emitent planuje w przyszłości finansować swoją 
działalność wykorzystując kapitały obce. Istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian w branży 
energetycznej, które mogą spowodować, że instytucje kredytowe będą w mniejszym stopniu 
zainteresowane tego typu przedsięwzięciami. Również wzmożony popyt na kredyty finansujące 
przedsięwzięcia energetyczne może być powodem zaostrzenia kryteriów jego udzielania lub wzrostu 
marż. Przyczynić się to może do zwiększenia trudności w uzyskaniu finansowania przez Emitenta, bądź 
wydłużenia czasu, który potrzebny jest do jego otrzymania. Ryzyko to może wpłynąć na znaczne 
ograniczenie perspektyw rozwoju Emitenta i możliwości realizacji nowych inwestycji. 
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Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako niskie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako wysoką ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie nie zostało zidentyfikowane i nie miało ono wpływu na wyniki spółek z 
Grupy Kapitałowej. 

3.9. Ryzyko związane z wypłacalnością kontrahentów 

Spółka narażona jest na ryzyko związane z niewywiązywaniem się z umów przez kontrahentów. Po 
pierwsze ryzyko to dotyczy wiarygodności kredytowej oraz dobrej woli odbiorców, z którym Spółka i 
spółki z Grupy współpracują w zakresie realizowanych projektów inwestycyjnych, po drugie dotyczy 
ono wiarygodności kredytowej kontrahentów, z którymi zawiera transakcje. Maksymalna ekspozycja 
na ryzyko kredytowe odpowiada wartości księgowej aktywów finansowych. Ryzyko to identyfikowane 
jest każdorazowo, przy zawieraniu umowy z klientem oraz później, podczas rozliczania płatności. 
Pomiar tego typu ryzyka opiera się na wiedzy o skargach lub toczących się procesach przeciw klientowi 
podczas zawierania umowy. Co dwa tygodnie przeprowadza się kontrolę rozliczonych płatności 
dotyczących podpisanych kontraktów, razem z analizą rachunków zysków i strat projektów. Celem 
Spółki jest minimalizowanie kwoty nieściągalnych należności. 

Środkiem kontroli ryzyka jest bieżący monitoring terminowości przelewów oraz w razie potrzeby 
upomnienia się o należną zapłatę. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako niskie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako średnią ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie nie zostało zidentyfikowane i nie miało ono wpływu na wyniki spółek z 
Grupy Kapitałowej. 

3.10. Ryzyko związane z uzyskaniem świadectw pochodzenia  

Ryzyko uzyskania świadectw pochodzenia związane jest z koniecznością poniesienia kosztów opłat 
zastępczych w przypadku nieokazania odpowiedniej ilości świadectw do umorzenia.  

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako niskie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako średnią. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie nie zostało zidentyfikowane i nie miało ono wpływu na wyniki spółek z 
Grupy Kapitałowej. 

3.11. Ryzyko związane z wypadkami przy pracy 

W związku z prowadzoną działalnością przez Spółki z Grupy zachodzi większe prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka wypadków przy pracy, w szczególności porażenia prądem. Spółki z Grupy 
odpowiadają za właściwe przygotowanie i utrzymanie miejsc pracy w stanie zapewniającym 
bezpieczeństwo pracowników oraz odpowiednie przeszkolenie pracowników, którzy pracują z 
urządzeniami zasilanymi średnim i wysokim napięciem elektrycznym. Spółki z Grupy ponoszą 
bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo własnych pracowników. Ryzyko związane z 
wypadkami przy pracy dotyczy przede wszystkim dwóch obszarów, jeden to ewentualna konieczność 
zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych, drugi to opóźnienia spowodowane przez wypadki. Aby 
zminimalizować to ryzyko spółki z Grupy przeprowadzają szkolenia BHP, okresowe kontrole i przeglądy 
posiadanych maszyn i urządzeń oraz stosują różne formy zabezpieczeń. Istnieje ryzyko, że roszczenia 
kierowane w przyszłości wobec spółek z Grupy z tytułu wypadków przy pracy przez pracowników - o 
ile wystąpią w większym rozmiarze - mogą mieć negatywny wpływ na działalność, wyniki, sytuację 
finansową lub perspektywy rozwoju Grupy. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako niskie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako niską ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie nie zostało zidentyfikowane i nie miało ono wpływu na wyniki spółek z 
Grupy Kapitałowej. 
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3.12. Ryzyko związane z lokalizacją inwestycji 

Udana realizacja projektów energetyki odnawialnej, w tym budowy farm fotowoltaicznych uzależniona 
jest w znacznym stopniu od doboru odpowiednich lokalizacji. Atrakcyjność potencjalnych miejsc 
inwestycji uzależniona jest przede wszystkim od nasłonecznienia obszaru, na którym zlokalizowana ma 
być elektrownia fotowoltaiczna, występowania wiatru o określonej charakterystyce, terenów 
środowiska umożliwiających realizację inwestycji, a także możliwości wykorzystania i podłączenia do 
istniejących sieci energetycznych. 

Proces poszukiwania odpowiednich lokalizacji jest złożony i musi uwzględniać wszystkie wymienione 
powyżej czynniki zwiększające szanse na powodzenie realizacji inwestycji. Istnieje ryzyko 
nieodpowiedniej lokalizacji farm fotowoltaicznych, wynikające z: 

a) nieprawidłowo oszacowanego potencjału energetycznego, tj. zbyt małego nasłonecznienia; 
b) wydzierżawienia terenów o niewłaściwej klasie bądź typie gruntu, w tym potencjalnego natrafienia 

na etapie projektowym na stanowiska archeologiczne bądź tereny kopalniane; 
c) usytuowania inwestycji w zbyt dużej odległości od istniejących sieci energetycznych lub stanu 

technicznego uniemożliwiającego ich prawidłowe wykorzystanie. 

Błędna ocena wybranej lokalizacji może skutkować obniżeniem poziomu przychodów generowanych 
przez określoną farmę PV, co przy danym poziomie kosztów operacyjnych może negatywnie wpływać 
na rentowność przedsięwzięcia. Spółka ogranicza występowanie powyższego ryzyka poprzez 
prowadzanie wnikliwych badań każdej wybranej lokalizacji, dokonywanych przez zespół ekspertów. 
Celem analizy jest ocena potencjału energetycznego danego obszaru oraz oszacowanie kosztów 
inwestycji stanowiące fundament dla późniejszego studium wykonalności przedsięwzięcia. Istnieje 
również ryzyko, że po przeprowadzeniu badania, lokalizacja okaże się nieatrakcyjna, a Spółka nie 
będzie mogła odzyskać wydatków poniesionych na dany projekt. W celu ograniczenia wpływu tego 
ryzyka, Emitent będzie prowadzić jednocześnie kilka projektów, koncentrując się na tych, które są 
najbardziej obiecujące pod względem warunków, ryzyka, a także rentowności przyszłej inwestycji. 
Istnieje także ryzyko, że potencjalna lokalizacja będzie analizowana równolegle także przez inne 
podmioty, działające w tej samej branży, co stwarza zagrożenie utraty potencjalnej możliwości 
inwestycyjnej na rzecz konkurencji. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako niskie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako niską ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie nie zostało zidentyfikowane i nie miało ono wpływu na wyniki spółek z 
Grupy Kapitałowej. 

3.13. Ryzyko związane z efektywnością urządzeń do produkcji energii 

Nominalna moc modułu podawana przez producenta jest mocą zmierzoną w tzw. warunkach STC 
(Standard Test Conditions). Warunki STC, w których sprawdzane są standardowo właściwości paneli 
fotowoltaicznych, to temperatura 25 st. C. oraz nasłonecznienie 1000 W/m2. W warunkach STC do 
osiągniecia mocy nominalnej systemu na poziomie 1 kWp można wykorzystać 1 m2 modułu 
posiadającego teoretyczną sprawność na poziomie 100%. Taka sprawność jest jednak nieosiągalna, a 
znajdujące się obecnie w produkcji moduły fotowoltaiczne posiadają sprawność około 10-16%. W celu 
osiągniecia mocy nominalnej 1 kWp potrzebowalibyśmy 10 m2 modułów posiadających sprawność 
10%. Przeciętna sprawność paneli krystalicznych, które są obecnie dostępne na rynku, to ok. 14%. Aby 
więc z paneli o tej sprawności nominalnej zbudować farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MWp, ich łączna 
powierzchnia powinna wynosić około 7 tys. m2 na minimum 2ha gruntu o idealnym kształcie.  

W związku z powyższym może pojawić się ryzyko związane ze spadkiem wydajności ogniw, a tym 
samym obniżeniem efektywności produkcji energii. Ponadto może pojawić się także ryzyko związane z 
koniecznością budowy większych farm fotowoltaicznych w celu otrzymania lepszej wydajności w 
zakresie produkcji energii. Emitent minimalizuje ryzyko spadku efektywności produkcji poprzez 
korzystanie z produktów o najwyższej sprawdzonej klasie technologicznej, uznanych na świecie 
producentów. Spółka zwraca uwagę na to, aby montowane moduły znajdowały w jak najwyższej klasie 
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jakościowej i wydajnościowej (producenci spełniający najistotniejsze kryteria wymieniani są na tak 
zwanej liście „Tier 1”, prowadzonej przez Bloomberg New Energy Finance), jak również na gwarancje 
uzysku/wydajności w dwudziesto- bądź dwudziestopięcioletnim okresie eksploatacji i samą gwarancję 
produktu. Emitent korzysta wyłącznie z modułów z listy „Tier 1”. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako niskie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako niską ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie nie zostało zidentyfikowane i nie miało ono wpływu na wyniki spółek z 
Grupy Kapitałowej. 

3.14. Ryzyko związane z sezonowością działalności i warunkami klimatycznymi 

Działalność na rynku fotowoltaiki cechuje znaczna sezonowość sprzedaży. Największe nasilenie 
sprzedaży występuje w II i III kwartale roku, wtedy też jest największa ilość realizowanych inwestycji 
przez klientów indywidualnych i firmy. W związku z powyższym wyniki finansowe tego okresu mają 
istotny wpływ na wynik końcowy całego roku. 

Zmiany klimatu Polski wykazują, że opady deszczu są bardziej gwałtowne, krótkotrwałe i 
niszczycielskie. Skutkiem ocieplania się klimatu jest wzrost występowania groźnych zjawisk 
pogodowych, które mogą wpływać na okresowy brak możliwości budowy farm PV oraz ich 
funkcjonowanie. W miesiącach od czerwca do sierpnia występują na obszarze kraju w godzinach około 
południowych trąby powietrzne. Grad występuje najczęściej w maju i czerwcu i powoduje znaczne 
szkody. Występowanie gradu jest związane z burzami i ulewami. Biorąc pod uwagę, że spodziewany 
jest wzrost częstotliwości i natężenia tych zjawisk, trzeba się liczyć także ze wzrostem częstości 
występowania opadów gradu. Na skutek zmian klimatu zimą w Polsce pada coraz mniej śniegu, a liczba 
dni w roku, w których zaległa pokrywa śnieżna, uległa znacznemu zmniejszeniu. W celu 
minimalizowania uszkodzeń modułów w związku z warunkami atmosferycznymi, moduły 
fotowoltaiczne pokryte są hartowaną szybą, która zabezpiecza je przed niewłaściwymi warunkami 
atmosferycznymi. Na wypadek uszkodzeń, moduły objęte są gwarancją w zakresie uszkodzeń 
mechanicznych niewynikających z niewłaściwego korzystania. Produkcja energii elektrycznej z 
zastosowaniem technologii fotowoltaicznych charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na obsługę 
funkcjonowania elektrowni. Brak mechanizmów ruchomych, zastosowanie trwałych materiałów, które 
nie ulegają korozji oraz możliwość zdalnego sterowania i monitoringu produkcji energii elektrycznej 
umożliwiają niemal bezobsługową funkcjonalność. Zdalne sterowanie i monitoring dotyczy nie tylko 
farmy w całości, ale również poszczególnych inwerterów, a nawet poszczególnych stringów, czyli 
zespołów 20 – 30 paneli, spiętych ze sobą szeregowo i podpiętych do inwertera. Obsługa osobowa 
sprowadza się do wykonania incydentalnych czynności serwisowych i ma miejsce przy samej 
konstrukcji z panelami i inwerterami, bądź bezpośrednio pod nią. Sporadycznie mają miejsce wymiany 
uszkodzonego modułu oraz regularnie okresowe przeglądy stanu farmy. Brak jest sprecyzowanych w 
tym względzie norm lub przepisów, a częstotliwość okresowych przeglądów określają warunki 
gwarancji, w szczególności dotyczące inwerterów, gdyż jeżeli chodzi o moduły fotowoltaiczne, 
znakomita większość producentów nie narzuca żadnych przeglądów, poza wzrokową kontrolą ich 
stanu. Powyższe dotyczy także czyszczenia i konserwacji. W wielu wypadkach, w miarę regularnie 
występujące opady wystarczająco oczyszczają zabrudzenia powodowane kurzem i pyleniem roślin. 
Przyjmuje się jednak, że 1 – 2 razy w roku powierzchnia modułów fotowoltaicznych powinna zostać 
umyta w celu usunięcia trwalszych zabrudzeń. 

Spółki z Grupy poza realizacją instalacji fotowoltaicznych dla klientów, mogą w przyszłości podjąć 
decyzję o samodzielnej budowie farm fotowoltaicznych i czerpać przychody ze sprzedaży energii i 
świadectw zielonych. W przypadku posiadania własnych farm fotowoltaicznych na ich efektywność ma 
duży wpływ intensywność nasłonecznienia w okresie zwłaszcza letnim. Wystąpienie pochmurnego i 
deszczowego lata może mieć znaczący negatywny wpływ na wielkość produkowanej przez farmę 
energii elektrycznej i związanych z nią ilością zielonych świadectw, co może negatywnie wpłynąć na 
wyniki finansowe Emitenta. Emitent będzie starał się ograniczyć ryzyko związane z sezonowością 
sprzedaży poprzez koncentrowanie się w okresach zimowych na opracowywaniu nowych projektów i 
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świadczeniu usług doradczych. Przy wyborze lokalizacji farm fotowoltaicznych Emitent będzie 
dokonywał szczegółowej analizy nasłonecznienia i zachmurzenia oraz będzie starał się dopasowywać 
ogniwa optymalnie do warunków w danej lokalizacji. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako niskie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako niską ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie nie zostało zidentyfikowane i nie miało ono wpływu na wyniki spółek z 
Grupy Kapitałowej.  

3.15. Ryzyko związane z naruszeniem art. 387 § 1 w zw. z art. 387 § 3 k.s.h. 
Pan Marek Stachura pełniący funkcję członka rady nadzorczej Emitenta, w dniu 05.05.2022 r. został 
powołany do zarządu (na stanowisko Prezesa Zarządu) Voolt S.A. będącej spółką zależną Emitenta, co 
stanowiło naruszenie art. 387 § 1 w zw. z art. 387 § 3 k.s.h. które to przepisy wskazują zakaz łączenia 
funkcji członka rady nadzorczej z funkcją członka zarządu w spółce matce i spółce zależnej. Marek 
Stachura w dniu 15.07.2022 r. zrezygnował z zasiadania w jej zarządzie ze skutkiem na dzień 
16.07.2022 r., a rada nadzorcza uchwałą z dnia 15.07.2022 r. delegowała z dniem 16.07.2022 r. do 
składu zarządu jednego ze swoich członków – Pana Piotra Karmelitę. Czynności prawne podjęte przez 
Marka Stachurę zostały konwalidowane (potwierdzone) przez nowy zarząd. Emitent stoi na stanowisku 
opartym na opiniach orzecznictwa i doktryny prawa, iż wybór Marka Stachury do zarządu Voolt S.A. 
był czynnością wadliwą, natomiast nie miał on wpływu na skład i prawidłowość działania rady 
nadzorczej Emitenta.  
W okresie od 05.05.2022 r. do dnia 16.07.2022 r. Marek Stachura zasiadając w radzie nadzorczej 
Emitenta brał udział w podjęciu następujących uchwał: 
§ uchwała nr 1/05/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie oceny sprawozdania zarządu i 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz oceny wniosku co do pokrycia straty; 
§ uchwała nr 2/05/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 

działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej Spółki za rok 2021; 

§ uchwała nr 3/05/2022 i nr 4/05/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie rekomendacji do 
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu; 

§ uchwała nr 5/05/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Rady Nadzorczej oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2021;   

§ uchwała nr 6/05/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz 
projektów uchwał na najbliższe walne zgromadzenie; 

§ uchwała nr 7/05/2022 i nr 8/05/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie powołania Członka 
Zarządu na następną nową wspólną kadencję; 

§ uchwała nr 9/05/2022 z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania o 
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021; 

§ uchwała nr 1/06/2022 z dnia 08.06.2022 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta;  
§ uchwała nr 1/07/2022 z dnia 15.07.2022 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy 

przewodniczącego Rady Nadzorczej.   

Emitent wskazuje, że podjęte przez radę nadzorczą uchwały są ważne i prawnie skuteczne, a ich 
ewentualne uchylenie może nastąpić wyłącznie w wyniku wydania prawomocnego orzeczenia sądu 
stwierdzającego ich nieważność. Według wiedzy Emitenta, nie toczy się jakiekolwiek postępowanie w 
celu wzruszenia tych uchwał.  

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitenta ocenia jako niskie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako niską ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności spółek z Grupy 
Kapitałowej takie zdarzenie nie zostało zidentyfikowane i nie miało ono wpływu na wyniki spółek z 
Grupy Kapitałowej. 
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4. Czynniki ryzyka związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu  

4.1. Ryzyko związane z wahaniem cen akcji oraz niedostateczną płynności akcji 

Ceny papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym mogą podlegać znacznym 
wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu, ilości akcji znajdujących się w 
obrocie oraz ilości akcji znajdujących się w rękach akcjonariuszy posiadających mniej niż 5% akcji. 
Relacje popytu i podaży zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych 
do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele 
czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym jest 
niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów 
wartościowych notowanych na rynku regulowanym, zarówno w krótkim, jak i w długim terminie, jest 
przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe Emitenta cechują się mniejszą płynnością 
w stosunku do papierów wartościowych spółek wchodzących w skład głównych indeksów giełdowych. 
Na Dzień Prospektu dopuszczone do obrotu są jedynie akcje serii A2 w liczbie 3.820.500 sztuk. Z tych 
dopuszczonych do obrotu akcji serii A2 w rękach inwestorów posiadających mniej niż 5% akcji znajduje 
się 3.220.500 akcji serii A2. Po dopuszczeniu akcji serii B2 i C2 objętych Prospektem w rękach 
inwestorów posiadających mniej niż 5% akcji będzie znajdowało się 7.103.614 akcji Emitenta 
stanowiących 20,29% wszystkich akcji. Należy więc uznać, że tzw. free flow jest stosunkowo niski i akcje 
Emitenta są podatne na znaczne wahania kursu. Emitent zwraca uwagę, że przedmiotem dopuszczenia 
i wprowadzenia do obrotu będzie 31.194.785 akcji Spółki, stanowiących 89% udziału w kapitale 
zakładowym. Istnieje więc ryzyko znaczącej podaży tych akcji i przy braku stosownego popytu ryzyko 
spadku kursu akcji. Emitent dodatkowo zwraca uwagę, że żadna z dopuszczanych akcji nie jest objęta 
ograniczeniem zbywania (umową lock-up lub inną umową o podobnym charakterze), co dodatkowo 
zwiększa ryzyko podaży akcji. 

W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę o 
pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji. 

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w 
wybranym przez siebie terminie lub liczbie albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym 
przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich 
objęcia. 

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym 
jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy też w jednostki 
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako wysokie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako średnią ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na 
Emitenta, obecnych akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów zainteresowanych akcjami, zgodnie z 
przedstawionym wyżej opisem. W dotychczasowej działalności Emitenta dochodziło do istotnych 
zmian ceny akcji, ale zdarzenia te nie miały wpływu na wyniki Emitenta lub Grupy Kapitałowej. Przy 
istotnych zmianach cen akcji dochodziło do zmian w akcjonariacie, ale w żadnym przypadku żaden z 
akcjonariuszy lub potencjalnych inwestorów nie zgłaszał żadnych roszczeń wobec Emitenta. 

4.2. Ryzyko związane z przeprowadzaniem przez Spółkę w przyszłości ofert dłużnych lub 
udziałowych papierów wartościowych i ich negatywnym wpływem na cenę rynkową Akcji 
oraz rozwodnieniem udziałów akcjonariuszy Spółki 

W celu finansowania działalności Grupy Spółka może pozyskiwać dodatkowy kapitał poprzez 
oferowanie dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych, a w szczególności obligacji 
zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych oraz akcji 
zwykłych. Obejmowanie akcji nowej emisji Spółki w ramach przyszłych ofert oraz w wykonaniu prawa 
do objęcia akcji wynikającego z warrantów subskrypcyjnych lub dłużnych zamiennych papierów 
wartościowych, które Spółka może wyemitować w przyszłości, mogą skutkować rozwodnieniem 
posiadanych przez obecnych akcjonariuszy praw majątkowych i praw głosu, jeżeli zostaną 
przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub jeżeli 
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akcjonariusze Spółki podejmą decyzję o niewykonaniu prawa poboru albo innego prawa do objęcia 
akcji nowej emisji Spółki, jak również mogą skutkować obniżeniem ceny akcji Spółki. Możliwe jest także 
wystąpienie obydwu tych skutków jednocześnie. 

Ponieważ każda decyzja Spółki o emisji dodatkowych papierów wartościowych zależy m.in. od 
warunków rynkowych, potrzeb kapitałowych Spółki, dostępności i kosztów innych źródeł finansowania 
oraz od innych czynników, w tym znajdujących się poza kontrolą Spółki, Spółka nie jest w stanie 
przewidzieć ani oszacować kwoty, czasu lub charakteru każdej takiej przyszłej emisji. Tym samym 
przyszli inwestorzy ponoszą ryzyko obniżenia ceny rynkowej Akcji i rozwodnienia ich udziału w Spółce 
w wyniku przyszłych emisji akcji dokonywanych przez Spółkę. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako niskie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako średnią ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na Grupę 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym powyżej opisem. W dotychczasowej działalności Emitenta takie 
zdarzenie nie zostało zidentyfikowane i nie miało ono wpływu na wyniki Emitenta lub Grupy 
Kapitałowej. 

4.3. Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Emitenta z obrotu na GPW 

Akcje będące przedmiotem obrotu na GPW mogą zostać z niego wykluczone przez Zarząd GPW. 
Regulamin Giełdy oraz Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP określają przesłanki 
zarówno fakultatywnego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu, jak również przesłanki 
obligatoryjnego wykluczenia przez Zarząd GPW papierów wartościowych z obrotu na GPW. Akcje 
podlegają wykluczeniu z obrotu w wypadku, gdy ich zbywalność stała się ograniczona lub gdy została 
zniesiona ich dematerializacja, a także na żądanie KNF w związku z istotnym zagrożeniem 
prawidłowego funkcjonowania GPW, bezpieczeństwa obrotu na GPW lub interesów inwestorów oraz 
w innych wypadkach określonych szczegółowo w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 
Zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi, GPW może podjąć decyzję o wykluczeniu 
papierów wartościowych z obrotu giełdowego w przypadku, gdy przestały one spełniać warunki 
dopuszczenia i pod warunkiem, że nie spowoduje to znacznego naruszenia interesów inwestorów lub 
zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. 

W wypadku naruszenia przez spółkę publiczną pewnych obowiązków określonych w Ustawie o Ofercie 
Publicznej, KNF może podjąć decyzję o wykluczeniu akcji spółki publicznej z obrotu na GPW. 
Uprawnienia takie mogą być wykonywane przez KNF także w przypadku naruszenia przez spółkę 
publiczną określonych obowiązków dotyczących informacji poufnych wynikających z przepisów 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Przesłankami ewentualnego podjęcia decyzji o 
wykluczeniu akcji z obrotu przez GPW określonymi w Regulaminie GPW są między innymi: uporczywe 
naruszanie przez spółkę publiczną przepisów obowiązujących na GPW, złożenie przez spółkę publiczną 
wniosku o wykluczenie z notowań, ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania likwidacyjnego w 
stosunku do spółki, a także niedokonanie żadnych transakcji giełdowych na jej akcjach w ciągu trzech 
miesięcy. Nie można zapewnić, że w przyszłości nie wystąpi którakolwiek z przesłanek stanowiąca 
podstawę do wykluczenia Akcji z obrotu na GPW. Wraz z wykluczeniem papierów wartościowych z 
obrotu giełdowego inwestorzy tracą możliwość dokonywania obrotu tymi papierami wartościowymi 
na GPW, co w negatywny sposób może wpłynąć na płynność tych papierów wartościowych. Sprzedaż 
papierów wartościowych, które zostały wykluczone z obrotu giełdowego, może zostać dokonana po 
istotnie niższych cenach w stosunku do ostatnich kursów transakcyjnych w obrocie giełdowym. 

Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent ocenia jako niskie. Emitent ocenia 
istotność zaistnienia tego ryzyka jako wysoką ze względu na skalę jego potencjalnego wpływu na Grupę 
Emitenta, zgodnie z przedstawionym powyżej opisem. W dotychczasowej działalności Emitenta takie 
zdarzenie nie zostało zidentyfikowane i nie miało ono wpływu na wyniki Emitenta lub Grupy 
Kapitałowej. 

4.4. Ryzyko związane z możliwością zawieszenia obrotu akcjami wszystkich serii Emitenta 
Zarząd GPW może na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu GPW zawiesić obrót akcjami Wszystkich Serii 
emitenta na okres do trzech miesięcy: 
a) na wniosek emitenta; 
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b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 
c) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW. 

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Zarząd Giełdy może określić termin, do którego 
zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek 
emitenta lub jeżeli w ocenie Zarządu Giełdy zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego 
terminu będą zachodziły przesłanki wskazane podpunkcie 2 i 3) powyżej. 

Zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu GPW, Zarząd GPW zawiesza obrót akcjami na żądanie KNF zgłoszone 
zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W przypadku zawieszenia obrotu 
instrumentami finansowymi Zarząd Giełdy jednocześnie zawiesza obrót powiązanymi z nimi 
instrumentami pochodnymi, o ile jest to konieczne do osiągnięcia celów zawieszenia bazowego 
instrumentu finansowego. 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót 
określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w 
okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku 
regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF 
może zażądać od spółki prowadzącej rynek regulowany zawieszenia obrotu tymi papierami lub 
instrumentami. Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 2a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF 
może wskazać termin, do którego wyżej wspomniane zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten 
może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły 
przesłanki wskazane w art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 
Opisane ryzyko może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy 
rozwoju, wyniki Spółki oraz cenę Akcji. Prawdopodobieństwo powyższego czynnika ryzyka Emitent 
ocenia jako niskie. Emitent ocenia istotność zaistnienia tego ryzyka jako wysoką ze względu na skalę 
jego potencjalnego wpływu na Grupę Emitenta, zgodnie z przedstawionym powyżej opisem. W historii 
Emitenta miał przypadek zawieszenia notowań związany z brakiem publikacji sprawozdania 
skonsolidowanego za 2020 rok w terminie określonym przepisami, a więc na podstawie innych 
przesłanek niż te wskazane powyżej. Zawieszenie notowań nie miało wpływu na wyniki finansowe 
Emitenta i Grupy Kapitałowej. 

4.5. Ryzyko związane z odmową wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji wyemitowanych z 
naruszeniem zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego 

Zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/568 zbywalne papiery wartościowe 
uznaje się za swobodnie zbywalne, jeżeli strony transakcji mogą nimi obracać, a następnie zbywać je 
bez żadnych ograniczeń, oraz jeżeli wszystkie papiery wartościowe należące do tej samej kategorii co 
dany papier wartościowy są zamienne. Zbywalnych papierów wartościowych, które podlegają 
ograniczeniu co do możliwości zbycia, nie uznaje się za swobodnie zbywalne, chyba że takie 
ograniczenie prawdopodobnie nie spowoduje zakłócenia rynku. Zbywalne papiery wartościowe, które 
nie są w pełni opłacone, można uznać za swobodnie zbywalne jeżeli dokonano uzgodnień 
gwarantujących, że zbywalność takich papierów wartościowych nie podlega ograniczeniom, a 
odpowiednie informacje o tym, że takie papiery wartościowe nie są w pełni opłacone, oraz o 
konsekwencjach tego faktu dla akcjonariuszy są publicznie dostępne.  
Dopuszczając dane instrumenty finansowe do obrotu giełdowego Zarząd Giełdy ocenia dodatkowo czy 
obrót tymi instrumentami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny, a w 
przypadku papierów wartościowych czy zapewniona będzie ich swobodna zbywalność. Zarząd Giełdy 
dokonuje oceny, o której mowa powyżej, zgodnie z wymogami Rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) 2017/568. 
Zgodnie z § 19 regulaminu Giełdy akcje emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są notowane na 
giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego, w przypadku złożenia wniosku o ich wprowadzenie do 
obrotu giełdowego, jeżeli: 
a) został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni 

dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność 
w rozumieniu tych przepisów prawa została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że 
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opublikowanie, udostepnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu 
informacyjnego nie jest wymagane, 

b) ich zbywalność jest nieograniczona, 
c) zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego. 
Akcje są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jeżeli, poza warunkami 
określonymi powyżej spełniają warunki dopuszczenia określone w Rozporządzeniu delegowanym 
Komisji (UE) 2017/568. 
W przypadku stwierdzenia, że akcje nie spełniają warunków określonych powyżej Zarząd Giełdy 
podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia ich do obrotu giełdowego. 
 
Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady Nadzorczej i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego 
w opinii Rady Nadzorczej i Zarządu za wysoce niekorzystne dla obrotu giełdowego i rozwoju rynku 
kapitałowego mogą być uznane między innymi emitowanie akcji, których objęcie następuje w drodze 
potrącenia wierzytelności pieniężnej lub w zamian za wkład niepieniężny, w sytuacji gdy z okoliczności 
potrącenia wierzytelności lub wartość wkładu niepieniężnego budzą uzasadnione wątpliwości , w 
szczególności gdy wątpliwości te zostały zawarte w badaniu lub innej formie weryfikacji wartości 
aktywów związanych z potrąceniem wierzytelności lub stanowiących wkład niepieniężny dokonanej 
przez biegłego rewidenta lub biegły rewident w ramach rocznego sprawozdania finansowego wskazał 
na wątpliwości dotyczące wartości tych aktywów.  
 
Opisane ryzyko może mieć negatywny wpływ na dopuszczenie akcji do obrotu, w przypadku gdyby 
biegły rewident wskazał wątpliwości co do okoliczności potrącenia wierzytelności lub wartości wkładu 
niepieniężnego. 
W związku z tym, iż biegły rewident Emitenta w ramach rocznego sprawozdania finansowego nie 
kwestionował nigdy wartości tych aktywów, w ocenie Emitenta prawdopodobieństwo powyższego 
czynnika ryzyka odmowy wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji objętych niniejszym prospektem, 
jest niskie. Emitent ocenia istotność zaistnienia tego ryzyka jako wysoką ze względu na skalę jego 
potencjalnego wpływu na Grupę Emitenta, zgodnie z przedstawionym powyżej opisem.  
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SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
1. Sprawozdania Finansowe  
Emitent jest spółką publiczną, której Akcje Dopuszczone znajdują się w obrocie na rynku regulowanym 
GPW i podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz 
regulacji giełdowych, w związku z czym:  
§ zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 grudnia 2021 r. opublikowane dnia 30 kwietnia 2022 r. wraz z opinią biegłego 
rewidenta z badania tego sprawozdania oraz  

§ niezbadane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 r. opublikowane dnia 30 maja 2022 r.  

łącznie zwane „Sprawozdaniem Finansowym” zostało zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie do 
dokumentów, które Spółka udostępniła do publicznej wiadomości i przekazała KNF przed Datą 
Prospektu.  

Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za 
okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r., o której mowa powyżej, zawiera odniesienia do 
„Innych informacji, w tym sprawozdania z działalności”. Przedmiotowe „Inne informacje, w tym 
sprawozdanie z działalności” nie stanowią części niniejszego Prospektu.  

Sprawozdanie Finansowe jest dostępne na stronie internetowej Spółki, w zakładce "Raporty 
Okresowe" pod niniejszym hyperlinkiem:  

§ zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za okres 12 miesięcy 
zakończony 31 grudnia 2021 r. opublikowane dnia 30 kwietnia 2022 r. wraz ze sprawozdaniem 
niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Emitenta za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r. opublikowane dnia 30 kwietnia 2022 
r. znajduje się pod niniejszym hyperlinikiem:  
https://novavisgroup.pl/wp-content/uploads/2022/05/SRR_skonsolidowany_za_2021.zip  

§ korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za okres 12 miesięcy 
zakończony 31 grudnia 2021 r. opublikowana w dniu 22 czerwca 2022 r. znajduje się pod 
niniejszym hyperlinkiem:  
https://novavisgroup.pl/wp-content/uploads/2022/06/27_2022.pdf  

§ niezbadane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 r., opublikowane dnia 30 maja 2022 r. 
znajduje się pod niniejszym hyperlinkiem: 
https://novavisgroup.pl/wp-content/uploads/2022/05/QSr1_2022.pdf  
Podwyższy hyperlink, pod którym dostępne jest śródroczne skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 
2022 r. zawiera także jednostkowe dane Emitenta, które nie stanowią części Prospektu i nie zostały 
do niego włączone przez odniesienie.  

Z zastrzeżeniem powyższego (tj. informacji włączonych do Prospektu przez odniesienie), ani treść 
strony internetowej Spółki, ani treść jakiejkolwiek strony internetowej, o której mowa na stronie 
internetowej Spółki (w tym strony internetowej GPW), nie stanowią części Prospektu i nie zostały 
zweryfikowane ani zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru (Komisję Nadzoru Finansowego).  

Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za okres 12 miesięcy zakończony 
31 grudnia 2021 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską („MSSF”). Sporządzenie Sprawozdań Finansowych 
zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu przyjęcia pewnych osądów, szacunków i założeń, które mają 
wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów.  

Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych 
czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę 
osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych 
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źródeł. W przypadku przyjęcia odmiennych założeń faktyczna wartość może różnić się od wartości 
szacowanej.  

Sprawozdania Finansowe zawierają w szczególności informacje finansowe dotyczące aktywów, 
zobowiązań, przychodów i kosztów, których zamieszczenie w Prospekcie jest wymagane na podstawie 
sekcji 11 Załącznika 3 do Rozporządzenia 2019/980. Informacje znajdujące się w pozostałych częściach 
raportu rocznego oraz raportu śródrocznego, których część stanowią Sprawozdania Finansowe, o 
których mowa powyżej, nie zostały zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie. W ocenie Spółki 
informacje te nie są istotne dla oceny przez inwestora sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej 
oraz perspektyw rozwoju Grupy lub też zostały zamieszczone w Prospekcie w innych jego częściach.  

Raport biegłego rewidenta z badania w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za 
rok zakończony 31 grudnia 2021 r. nie zawierał zastrzeżeń. Raport biegłego rewidenta z badania w 
odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. 
nie zawierał zastrzeżeń.  
W dniu 31 maja 2022 r. Emitent otrzymał zalecenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") 
dokonania korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. polegającej na:  
1) ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia straty kredytowej w odniesieniu do należności od 

Marshall Nordic Ltd. i pana Wojciecha Żaka, przy uwzględnieniu ewentualnych zmian ryzyka 
niewykonania zobowiązania, jakie nastąpiły od momentu początkowego ujęcia zaliczek – 
stosownie do zasad określonych w MSSF 9 Instrumenty finansowe;  

2) ujawnienie charakteru zdarzenia jakim było zawarcie porozumienia odnośnie zwrotu zaliczki oraz 
złożonego oświadczenia o uznaniu zaliczki po dacie sprawozdania finansowego i ujawnienie jego 
skutków finansowych, mając na uwadze przepisy MSR 10 Zdarzenia następujące po zakończeniu 
okresu sprawozdawczego. 

W związku z wdrożeniem wyżej wskazanych zaleceń Komisji Emitent dokonał następujących korekt w 
sprawozdaniu skonsolidowanym za 2021 rok:  

1) w Dodatkowych Informacjach i Objaśnieniach, w punkcie 2. Informacje o instrumentach 
finansowych (MSSF 7, MSR 32, MSSF 9) po podpunkcie c) został dodany nowy podpunkt „Ustalenie 
prawdopodobieństwa straty kredytowej od udzielonych przez podmiot zależny zaliczek”;  

2) w punkcie 21 Istotne zdarzenia po dacie bilansu dodany został opis zawartych przez spółkę zależną 
porozumień z podmiotami, którym zostały wypłacone zaliczki.  

W efekcie wprowadzonych powyżej korekt nie nastąpiła zmiana żadnych danych finansowych 
przekazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok, które zostało opublikowane 
w dniu 30 kwietnia 2022 r.  

Odnosząc się do korekty wyników finansowych za 2020 rok Emitent informuje, że w dniu 18.11.2021 
roku otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie dotyczące między innymi:  
1) dokonanie korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. w trybie § 15 ust. 5 

Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych polegającej na sporządzeniu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w którym połączenie Emitenta i Voolt S.A. (dawniej 
Novavis S.A.) zostanie ujęte rachunkowo w następujący sposób: jednostką przejmującą z 
rachunkowego punktu widzenia jest Voolt S.A., tj. jednostka przejmowana z prawnego punktu 
widzenia oraz: 
§ Novavis Group S.A. (dawniej: Rubicon Partners S.A.) jest jednostką przejmowaną, 
§ dla rachunkowego ujęcia połączenia stosowane są zasady (polityka) rachunkowości 

analogiczne do wymogów dot. przejęć odwrotnych zawartych w par. B19-B27 MSSF 3, 
§ Emitent przed transakcją jest zidentyfikowany jako „spółka fasadowa” („spółka wydmuszka”, 

shell company); 
2) sporządzanie kolejnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych jako kontynuacji 

skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r., będących kontynuacją 
sprawozdania finansowego Voolt S.A. (dawniej Novavis S.A.) – jednostki z prawnego punktu 
widzenia zależnej (tzn. jednostki przejmującej dla celów rachunkowości),  
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3) korektę skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. uwzględniającą wyceny 
kontraktów długoterminowych na dzień sprawozdawczy (por. par. 105-108, 110 MSSF 15 
Przychody z umów z klientami.  

W związku z wdrożeniem zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, które w szczególności zmieniło osąd 
oraz sposób rozliczenia transakcji z dnia 1 października 2020 r. przejęcia przez Emitenta 56,76% akcji 
Voolt S.A. (wcześniej Novavis S.A.), jako transakcji przejęcia odwrotnego w rozumieniu par. B19 
Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 3 Połączenia jednostek, strony 
transakcji zostały zaklasyfikowane w następujący sposób: 

§ Novavis Group S.A., podmiot dominujący z prawnego punktu widzenia, jest jednostką 
przejmowaną z rachunkowego punktu widzenia, 

§ Voolt S.A., podmiot zależny z prawnego punktu widzenia, jest jednostką przejmującą z 
rachunkowego punktu widzenia. 

Zalecenie dotyczy transakcji inicjującej proces powstania grupy kapitałowej Emitenta, która została 
opisana w raporcie bieżącym nr 47/2020 z dnia 1 października 2020 r. oraz raporcie okresowym za rok 
2020, opublikowanym w dniu 21 maja 2021 r. W ramach transakcji przewidzianej przez jej uczestników 
w umowie inwestycyjnej z dnia 24 sierpnia 2020 r, opisanej w raporcie bieżącym nr 41/2018 z dnia 
24 sierpnia 2020 r., Emitent wyemitował 27.374.285 akcji serii C2, które zaoferował wybranym 
akcjonariuszom Voolt S.A. i jednocześnie dokonał odkupu od tych akcjonariuszy pakietu akcji Voolt 
S.A., które stanowiły 56,76% kapitału oraz dawały prawo do 56,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Voolt S.A. 

Zarząd Emitenta podejmując decyzję w zakresie ustalenia, który podmiot był jednostką przejmującą w 
transakcji, stosując wszystkie wymogi międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej 
("MSSF") i międzynarodowych standardów rachunkowości ("MSR”) przeprowadził analizę stanu 
faktycznego oraz prawnego i w wyniku przeprowadzonej analizy, zgodnie z przesłankami 
przewidzianymi w MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSSF 3 Połączenia jednostek, 
Emitent przyjął, że uzyskał kontrolę nad Voolt S.A. gdyż na dzień 1 października 2020 roku, czyli na 
dzień, w którym powinna zostać przeprowadzona identyfikacja jednostki przejmującej, Emitent: 

§ posiadał akcje spółki Voolt S.A. stanowiące 56,76% kapitału i dające prawo do 56,76% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, co dawało Emitentowi możliwość bieżącego kierowania istotnymi 
działaniami, tj. działaniami, które znacząco wpływają na wyniki finansowe Voolt S.A. Oznacza to, 
że Emitent sprawował władzę nad Voolt S.A. 

§ z tytułu swojego zaangażowania w akcje Voolt S.A., podlegał ekspozycji na zmienne wyniki 
finansowe lub posiadał prawa do takich zmiennych wyników finansowych; 

§ miał możliwość korzystania ze swojej władzy w celu wywierania wpływu na przypisane mu wyniki 
finansowe związane z jego zaangażowaniem w akcje Voolt S.A. 

§ nie spełniał definicji Przedsięwzięcia (określonego w załączniku A MSSF 3), czyli nie był zespołem 
działań i aktywów, który można prowadzić i który można zarządzać w celu dostarczania towarów 
lub usług konsumentom, generowania dochodu z inwestycji (np.: w formie dywidend lub odsetek) 
lub generowania innego dochodu ze zwykłych działań. Wszystkie przepływy pieniężne generowane 
przez Emitenta pochodziły ze spłaty historycznych należności. 

Poza uzasadnieniem opartym o powyższe argumenty ze sfery standardów rachunkowości oraz 
uznanych praktyk sprawozdawczości finansowej na rynku GPW, prezentacja transakcji w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym była także zgodna z jej sensem ekonomiczno-
biznesowym oraz odzwierciedlała powstanie grupy kapitałowej Emitenta i jego rolą w tej strukturze, 
co znalazło swoje potwierdzenie w samej formie prawnej transakcji (tj. przyjęciu, że spółką przejmującą 
z prawnego punktu widzenia był Emitent). 

Przyjęty przez Zarząd Emitenta osąd dotyczący kwalifikacji transakcji został zweryfikowany przez 
biegłego rewidenta, który prowadził badanie sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej 
za lata rok 2020 i wydał opinię o tych sprawozdaniach bez zastrzeżeń w tym zakresie. 
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Tymczasem Komisja w swej interpretacji MSSF 3 dokonanej ex post - zwróciła uwagę na okoliczności 
mogące wskazywać na fakt, że w transakcji połączenia Emitenta z Voolt S.A., to właśnie Voolt S.A. była 
jednostką przejmującą. W szczególności Komisja podniosła, że: 

§ Zgodnie z § B15 lit. a) MSSF 3 określa, że jednostka przejmująca jest zwykle jednostką łączącą się, 
której właściciele jako grupa zachowują lub otrzymują największą część praw głosu w połączonej 
jednostce. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie rocznym Voolt S.A. za 2019 r. w pkt. 5 
„Struktura kapitału zakładowego i akcjonariatu”, akcjonariuszem większościowym spółki Voolt S.A. 
przed połączeniem był Marshall Nordic Ltd. Akcjonariuszem większościowym Emitenta po 
połączeniu, według informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta 
za 2020 r. jest Marshall Nordic Ltd. (65,97 %). Należy zauważyć, że w wyniku transakcji połączenia 
akcjonariusz jednostki przejmowanej z prawnego punktu widzenia (Voolt S.A.) objął 65,97% akcji i 
praw głos w na WZA Emitenta. Zastosowanie par. B15 lit. a) MSSF 3 sugeruje zatem, że jednostką 
przejmującą z rachunkowego punktu widzenia nie jest Emitent tylko jednostka przejmowana z 
prawnego punktu widzenia, tj. Voolt S.A. 

§ Według skonsolidowanego sprawozdania finansowego Voolt S.A. za 2019 r., tj. przed połączeniem, 
aktywa tej spółki wynosiły 14 309 tys. zł, zaś przychody wyniosły 13 629 tys. zł. Za ten sam okres, 
tj. 2019 r., Emitent w sprawozdaniu finansowym wykazał 400 tys. zł przychodu, a wartość jego 
aktywów wyniosła 5 185 tys. zł. W śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I 
półrocze 2021 r., sporządzonym po połączeniu, widać wzrost wartości przychodów, które wyniosły 
6 579 tys. zł oraz przyrost aktywów Emitenta do wysokości 43 534 tys. zł. To pokazuje, że spółką 
większą w tym przypadku była spółka Voolt S.A., o czym mowa w par. B16 MSSF 3: jednostka 
przejmująca jest zazwyczaj jednostka łącząca się, której relatywna wielkość (mierzona na przykład 
w aktywach, przychodach lub zyskach) jest znacząco większa od innej łączącej się jednostki lub 
jednostek. 

§ Transakcja połączenia Emitenta ze spółką Voolt S.A. ma cechy przejęcia odwrotnego. W tym 
przypadku w zamian za nabywane aktywa Emitent oddaje kontrolny pakiet akcji. Sam Emitent w 
sprawozdaniu finansowym za 2019 r. na stronie 3 zamieścił informację, że w ramach zmiany opcji 
strategicznych „(…) Zarząd spółki koncentruje się na poszukiwaniu podmiot, w które byłyby 
zainteresowane odwrotnym przejęciem poprzez wprowadzenie do spółki aktywów i objęciem 
nowej emisji akcji (…)”. 

§ Zastosowanie wymogów MSSF 3 dotyczących przejęć odwrotnych przez analogię powoduje, że 
Voolt S.A. powinien zostać zidentyfikowany jako jednostka przejmująca dla celów rachunkowości, 
a Novavis Group SA powinna zostać zidentyfikowana jako jednostka przejmowana dla celów 
rachunkowości.  

§ Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej w „IFRIC Update” z 
marca 2013 r., w sekcji „IFRS 3 Business Combinations and IFRS 2 Share-based Payment—
Accounting for reverse acquisitions that do not constitute a business” stwierdza, że jeżeli 
notowana na giełdzie jednostka niebędąca jednostką operacyjną nie jest przedsięwzięciem, 
transakcja nie jest połączeniem jednostek gospodarczych, a zatem nie wchodzi w zakres MSSF 3. 

§ MSSF 3 nie ma zastosowania wprost do ww. transakcji, ponieważ Emitent nie stanowił 
przedsięwzięcia w rozumieniu MSSF 3 w dniu połączenia z Voolt S.A. a § B19 MSSF 3 stanowi m.in., 
że jednostka przejmowana dla cel w rachunkowości musi spełnić wymogi definicji 
przedsięwzięcia, aby transakcja mogła być rozliczona jako przejęcie odwrotne oraz że wszystkie 
zasady ujmowania i wyceny zawarte w niniejszym MSSF, w tym dotyczące wymogów ujmowania 
wartości firmy, mają zastosowanie. Jednak zgodnie z par. 3 MSSF 3 jednostka ustala, czy transakcja 
lub inne zdarzenie jest połączeniem jednostek posługując się w tym celu definicją zawartą w 
niniejszym MSSF, która wymaga, aby nabyte aktywa i przejęte zobowiązania stanowiły 
przedsięwzięcie. Jeśli nabyte aktywa nie stanowią przedsięwzięcia, jednostka sprawozdająca 
rozlicza transakcję lub inne zdarzenie jak nabycie aktywów. Paragrafy B5-B12 zawierają wytyczne 
dotyczące sposobu identyfikowania połączenia jednostek oraz definicji przedsięwzięcia. W 
sytuacji, gdy standardy nie przewidują specyficznej dla danej transakcji zasady rachunkowości, 
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powinien zostać zastosowany §10 MSR 8, zgodnie z którym Emitent powinien opracować zasadę 
rachunkowości na potrzeby niniejszej transakcji. Biorąc pod uwagę podobieństwo połączenia 
Emitenta z Voolt S.A. do transakcji połączenia odwrotnego oraz fakt, że Emitent na dzień 
połączenia stanowił „spółkę fasadową” zastosowanie powinny mieć zasady, do których odsyła §3 
MSSF 3 – tj. połączenia, które nie mieści się w zakresie MSSF 3, ale powinno zostać ujęte 
rachunkowo analogicznie do nabycia aktywów.  

§ Mając powyższe na uwadze transakcja połączenia Emitenta z Voolt S.A. (w zakresie swojej treści 
ekonomicznej) powinna zostać potraktowana i zaprezentowana odpowiednio w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym za 2020 r. jako odwrotne nabycie aktywów. 

Z uwagi na znaczną swobodę pozostawioną do interpretacji w ramach MSSF i MSR w odniesieniu do 
kwestii kwalifikowania odwrotnych przejęć - w której zarówno Zarząd Emitenta jak i KNF bazowały na 
odmiennych przesłankach, a przede wszystkim mając na względzie rolę i zadania KNF w systemie 
nadzoru nad rynkiem publicznym, Emitent zastosował się do otrzymanego zalecenia i zmienił ujęcie 
transakcji w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych poprzez ich przekształcenie oraz 
sporządzanie przy założeniu odwrotnego przejęcia przez Voolt S.A. Zgodnie z zaleceniem KNF Emitent 
dokonał korekty skonsolidowanych wyników finansowych za 2020 r. w trybie §15 ust. 5 
Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych polegającej na sporządzeniu korekty do 
sprawozdania finansowego, w którym połączenie Emitenta i Voolt S.A. zostało ujęte rachunkowo w 
taki sposób, że jednostką przejmującą z rachunkowego punktu widzenia jest Voolt S.A. Skutki transakcji 
przejęcia odwrotnego zostały skwantyfikowane przy zastosowaniu zapisów par. B19-B27 MSSF 3. 

Zgodnie z par. B20 MSSF 3 wartość godziwa na dzień́ przejęcia zapłaty przekazanej przez jednostkę ̨
przejmującą dla celów rachunkowości za jej udziały w jednostce przejmowanej dla celów 
rachunkowości opiera się ̨ na liczbie udziałów kapitałowych, które jednostka z prawnego punktu 
widzenia zależna musiałby wyemitować,́ aby właścicielom jednostki z prawnego punktu widzenia 
dominującej przekazać ́ ten sam procent udziałów kapitałowych w połączonej jednostce, która 
powstaje w wyniku przejęcia odwrotnego. Wartość ́godziwa liczby udziałów kapitałowych ustalona w 
powyższy sposób, została wykorzystana jako wartość ́ godziwa zapłaty przekazanej w zamian za 
jednostkę ̨przejętą i wyniosła 25.859 tys. zł. Przy ustalaniu wartości godziwej zapłaty nie uwzględniono 
części akcji Voolt S.A., które zostały nabyte przez Emitenta za gotówkę, dotyczy to 425.000 akcji Voolt 
S.A. o wartości 4.675 tys. zł. Wartość ta została ujęta w sprawozdaniu jako zobowiązanie do jednego z 
akcjonariuszy Voolt S.A. Naszym zdaniem stanowisko takie jest zgodne z MSSF 3 par. B20, co 
uzasadniamy tym, że w przypadku gdyby przejęcie Voolt S.A. nastąpiło za gotówkę nie mielibyśmy do 
czynienia z odwrotnym przejęciem.  

Po ustaleniu wartości godziwej zapłaty Emitent w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok nie rozpoznał 
wartości firmy, co wynikało z faktu, że Novavis Group S.A. w momencie Transakcji nie spełniał definicji 
przedsięwzięcia, czyli nie był zespołem działań i aktywów, który można prowadzić i który można 
zarządzać w celu dostarczania towarów lub usług konsumentom, generowania dochodu z inwestycji 
(np.: w formie dywidend lub odsetek) lub generowania innego dochodu ze zwykłych działań. Wszystkie 
przepływy pieniężne generowane przez Emitenta pochodziły ze spłaty historycznych należności. 
W efekcie takiego działania różnica pomiędzy wartością godziwą zapłaty a aktywami netto Novavis 
Group S.A. na dzień transakcji, tj. kwota 19.938 tys. zł umniejszyła kapitał zapasowy.  

Zgodnie z par. B21 MSSF 3 skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po przejęciu 
odwrotnym publikuje się ̨pod nazwą jednostki z prawnego punktu widzenia dominującej (jednostki 
przejmowanej dla celów rachunkowości – w tym przypadku pod nazwą Novavis Group S.A.), lecz 
opisuje się ̨ je w informacji dodatkowej i objaśnieniach jako kontynuację sprawozdania finansowego 
jednostki z prawnego punktu widzenia zależnej (tzn. jednostki przejmującej dla celów rachunkowości 
– w tym przypadku Voolt S.A.) i wprowadza jedną korektę,̨ która polega na retrospektywnym 
skorygowaniu kapitału prawnego jednostki przejmującej dla celów rachunkowości, aby odzwierciedlić 
kapitał prawny jednostki przejmowanej dla celów rachunkowości. Ta korekta jest wymagana w celu 
odzwierciedlenia kapitału jednostki z prawnego punktu widzenia dominującej (jednostki przejmowanej 
dla celów rachunkowości). 
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Odnosząc się do pozostałych zaleceń KNF opisanych powyżej:  

1) Emitent w wyniku przeprowadzonych prac dokonał rozliczenia kontraktów długoterminowych w 
wyniku czego przychody oraz zysk netto spółki CAC PV Sp. z o.o. za 2019 rok zostały zmniejszone o 
kwotę 1.077 tys. zł, a za 2020 rok zostały zmniejszone o kwotę 414 tys. zł. Jednocześnie o taką 
samą kwotę zostały skorygowane aktywa obrotowe CAC PV Sp. z o.o. To bezpośrednio przełożyło 
się na wyniki Grupy Kapitałowej w tych okresach umniejszający skonsolidowane przychody, 
skonsolidowany zysk netto i zmniejszając poziom należności.  

2) Emitent w dniu 3 lutego 2022 r. opublikował korektę do skonsolidowanych wyników finansowych 
za 2020 r.  

Jednocześnie przy sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego za 2021 rok Emitent dokonał 
dodatkowej korekty do sprawozdania skonsolidowanego za 2020 rok. W 2020 r. Emitent rozpoznał 
aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu zmniejszenia wartości akcji spółki Voolt 
S.A. Zarząd Spółki stał na stanowisku, że biorąc pod uwagę planowane projekty inwestycyjne oraz 
możliwe scenariusze rozwoju spółki Voolt będzie możliwym wykorzystania utworzonego aktywa. 
W 2021 r. Emitent podjął decyzję o rozwiązaniu aktywa z tytułu odroczonego podatku. Skutki decyzji o 
rozwiązaniu rezerwy zostały zaprezentowane poprzez przekształcenie danych finansowych za roku 
2020.  

2. Prezentacja historycznych danych finansowych, innych danych finansowych oraz danych 
operacyjnych  

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie dane finansowe dotyczące Grupy przedstawione w Prospekcie 
pochodzą ze Sprawozdania Finansowego za 2021 rok lub zostały obliczone na ich podstawie. Niektóre 
dane finansowe i operacyjne znajdujące się w Prospekcie zostały zaczerpnięte i opracowane lub 
obliczone na podstawie innych źródeł niż Sprawozdanie Finansowe, w szczególności na podstawie 
dokumentów oraz załączników do nich opracowanych na potrzeby sprawozdawczości zarządczej w 
ramach Grupy do użytku wewnętrznego. Dane te nie podlegały badaniu ani przeglądowi niezależnego 
biegłego rewidenta.  

Omówienie wyników z działalności operacyjnej, sytuacji finansowej oraz przepływów pieniężnych 
Grupy należy analizować łącznie ze Sprawozdaniem Finansowym, oraz innymi informacjami 
finansowymi znajdującymi się w pozostałych rozdziałach niniejszego Prospektu. Omówienie zawiera 
stwierdzenia dotyczące przyszłości, które odzwierciedlają aktualne poglądy i opinie Zarządu i ze 
względu na swój charakter wiążą się z pewnymi ryzykami i niepewnością. Rzeczywiste wyniki Grupy 
mogą różnić się w sposób istotny od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących 
przyszłości, na skutek czynników omówionych w niniejszym rozdziale oraz w innych częściach 
Prospektu, w szczególności w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz „Istotne informacje” – „Stwierdzenia 
dotyczące przyszłości”.  

Niektóre informacje przedstawione w "Informacjach finansowych dotyczących aktywów i pasywów 
Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat" nie są częścią Sprawozdania Finansowego i nie 
zostały zbadane ani poddane innemu przeglądowi przez niezależnych biegłych rewidentów. Informacje 
te nie stanowią wskaźnika przeszłych ani przyszłych wyników operacyjnych Grupy, ani nie powinny być 
używane do analizy działalności gospodarczej Grupy w oderwaniu od Sprawozdania Finansowego oraz 
innych informacji finansowych zawartych w innych miejscach Prospektu. Spółka umieściła te 
informacje w Prospekcie, ponieważ uważa, że mogą być pomocne dla inwestorów przy ocenie 
działalności gospodarczej Grupy.  

Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości i oszacowań, zgodnie z którymi zostało sporządzone 
Sprawozdanie Finansowe, znajduje się w rozdziale „Informacje finansowe dotyczące aktywów i 
pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat”.  

Dane zamieszczone w Sprawozdaniu Finansowym włączone do Prospektu przez odesłanie, jak również 
inne dane finansowe oraz operacyjne, są podawane w złotych, jako walucie funkcjonalnej i 
sprawozdawczej Grupy Emitenta (w tysiącach złotych, jeżeli nie wskazano inaczej). Złoty jest walutą 
funkcjonalną Spółki i Grupy Kapitałowej.  
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W niektórych wypadkach suma liczb w poszczególnych kolumnach lub wierszach tabel zawartych w 
Prospekcie może nie odpowiadać dokładnie łącznej sumie wyliczonej dla danej kolumny lub wiersza.  

Niektóre wartości procentowe w tabelach zamieszczonych w Prospekcie również zostały zaokrąglone 
i sumy w tych tabelach mogą nie odpowiadać dokładnie 100%. Zmiany procentowe pomiędzy 
porównywanymi okresami zostały obliczone na bazie kwot oryginalnych (a niezaokrąglonych).  

Prospekt nie zawiera informacji finansowych pro forma.  

3. Czynniki mające wpływ na porównywalność danych 

Powstanie Grupy Kapitałowej 

Grupa Kapitałowa powstała w październiku 2020 roku w momencie nabycia przez Novavis Group S.A. 
kontrolnego pakietu akcji spółki Voolt S.A. W skorygowanym skonsolidowanym sprawozdaniu za 2020 
rok w danych porównywalnych za 2019 rok przedstawione są skonsolidowane Voolt S.A. Dane 
zamieszczone są zgodnie z zaleceniami MSSF 3.  

Zmiany w Grupie Kapitałowej 
W dniu 8 czerwca 2021 roku doszło do sprzedaży przez Voolt S.A. 90% udziałów spółki CAC PV Sp. z o.o. na 
rzecz Marshall Nordic Ltd. Sprzedaż nastąpiła po cenie 1.620 tys. zł to jest o 270 tys. zł więcej niż wartość 
udziałów w księgach Voolt S.A., która wynosiła 1.350 tys. zł i była ona równa cenie nabycia udziałów. 
W początkach czerwca 2021 roku zarząd CAC PV Sp. z o.o. zdiagnozował wątpliwość co do możliwości 
dalszego prowadzenia działalności w kontekście braku płatności należności przez kluczowych klientów oraz 
narastającą presją ze strony podwykonawców, którzy byli znaczącymi wierzycielami spółki (część wierzycieli 
uzyskało nakazy zapłaty i podjęło działania egzekucyjne). W efekcie zarząd Voolt S.A. podjął decyzję o 
sprzedaży udziałów. 

W efekcie tego sprawozdanie skonsolidowane sporządzone na 31.12.2021 r. obejmuje inny skład 
Grupy Kapitałowej niż sprawozdanie skonsolidowane sporządzone na dzień 31.12.2020 r. Analogicznie 
niezbadane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 r. również obejmuje inny skład Grupy 
Kapitałowej niż śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 
31.03.2021 r.   
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ISTOTNE INFORMACJE 
Dopuszczenie jest przeprowadzane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Poza jej 
terytorium niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub zachęta do 
składania propozycji nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Ani niniejszy Prospekt, ani 
papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem zatwierdzenia, rejestracji lub notyfikacji w 
jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, zgodnie z przepisami amerykańskich regulacji 
dotyczących papierów wartościowych. Akcje Dopuszczane objęte niniejszym Prospektem nie mogą być 
oferowane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby 
zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymagań 
prawnych. Każdy inwestor zamieszkały lub mający siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską powinien 
zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami obowiązującymi w innych państwach, które 
mogą mieć do niego zastosowanie w tym zakresie. Na Datę Prospektu nie jest przewidywane podjęcie 
jakichkolwiek działań mających na celu udostępnienie Prospektu do publicznej wiadomości poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

1. Definicje i terminologia  

Terminy pisane w Prospekcie wielkimi literami, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w treści 
Prospektu, mają znaczenie nadane im w rozdziale "Skróty i definicje". Niektóre terminy branżowe oraz 
inne wyrażenia używane w Prospekcie zostały wyjaśnione w rozdziale "Skróty i definicje".  

2. Zastrzeżenia  

Zwraca się uwagę potencjalnym inwestorom, że inwestycja w Akcje pociąga za sobą ryzyko finansowe 
i że w związku z tym przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej nabycia Akcji Dopuszczanych 
przyszli inwestorzy powinni wnikliwie zapoznać się ze wszystkimi informacjami przedstawionymi w 
Prospekcie, a w szczególności z treścią rozdziału "Czynniki ryzyka". Podejmując decyzję inwestycyjną, 
przyszli inwestorzy muszą polegać na swojej własnej analizie Grupy Emitenta oraz na informacjach 
zawartych w Prospekcie, a w szczególności wziąć pod uwagę ryzyko związane z inwestycją w Akcje.  

Inwestorzy powinni polegać wyłącznie na informacjach znajdujących się w Prospekcie wraz z 
ewentualnymi zmianami do Prospektu wynikającymi z opublikowanych: (i) suplementów do 
Prospektu, po ich zatwierdzeniu przez KNF, oraz (ii) innych informacji przekazywanych zgodnie z 
Ustawą o Ofercie Publicznej (zob. "Zmiany do Prospektu" poniżej).  

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, żadna osoba nie została upoważniona do udzielania 
informacji lub składania oświadczeń w związku z dopuszczeniem lub wprowadzeniem do obrotu Akcji 
innych niż zawarte w Prospekcie, a jeżeli informacje takie lub oświadczenia zostały udzielone lub 
złożone, nie należy ich uważać za autoryzowane przez Emitenta.  

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej, finansowej, podatkowej 
ani porady jakiegokolwiek innego rodzaju. Zaleca się, aby przed dokonaniem inwestycji w Akcje każdy 
przyszły inwestor uzyskał poradę swoich doradców inwestycyjnych, prawnych, finansowych lub 
podatkowych w kwestiach inwestycyjnych, prawnych, finansowych lub podatkowych. Należy przy tym 
mieć świadomość, że zarówno cena papierów wartościowych, jak i ich rentowność mogą podlegać 
wahaniom.  

Spółka nie składa przyszłym inwestorom żadnych zapewnień co do zgodności z prawem inwestycji w 
Akcje dokonywanej przez danego inwestora.  

3. Zmiany do Prospektu  

Opublikowanie Prospektu po Dacie Prospektu nie oznacza, że w okresie od Daty Prospektu do dnia 
jego udostępnienia do publicznej wiadomości sytuacja Grupy lub Spółki nie uległa zmianie. Ponadto, 
niektóre informacje znajdujące się w Prospekcie zostały przedstawione według stanu na daty 
określone w Prospekcie, które są inne niż Data Prospektu.  

W związku z tym, informacje zawarte w Prospekcie mogą nie być aktualne w jakiejkolwiek dacie 
następującej po (i) Dacie Prospektu lub (ii) innej dacie wskazanej w Prospekcie jako dzień, na który 



 37 

dane informacje zostały sporządzone, i będą podlegały aktualizacji, uzupełnieniu lub zmianie w 
przypadkach wymaganych przepisami prawa.  

Informacje na temat obowiązku zmiany lub uzupełnienia informacji zamieszczonych w Prospekcie w 
sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa w drodze suplementów do Prospektu zamieszczono 
poniżej.  

4. Suplementy do Prospektu  

Zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym Prospekt, po Zatwierdzeniu Prospektu przez KNF, może 
podlegać zmianom i uzupełnieniom w sytuacjach wymaganych przez prawo w drodze suplementów do 
Prospektu. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego, każdy nowy znaczący czynnik, 
istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w Prospekcie, które 
mogą wpłynąć na ocenę papierów wartościowych i które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie 
między Zatwierdzeniem Prospektu a rozpoczęciem obrotu Akcji Dopuszczanych na rynku regulowanym 
muszą zostać wskazane, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do Prospektu. W przypadku wystąpienia 
ww. okoliczności Spółka jest zobowiązana do przekazania KNF, a następnie do publicznej wiadomości, 
suplementu do Prospektu. Suplement powinien być zatwierdzony w taki sam sposób jak Prospekt 
maksymalnie w ciągu pięciu dni roboczych i opublikowany zgodnie z co najmniej takimi samymi 
zasadami jak zasady, jakie miały zastosowanie w momencie publikacji Prospektu.  

KNF może odmówić zatwierdzenia suplementu do Prospektu, jeżeli nie odpowiada on pod względem 
formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Odmawiając zatwierdzenia suplementu, 
KNF stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o 
dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym KNF może m.in. 
nakazać wstrzymanie ubiegania się lub zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji 
do obrotu na rynku regulowanym – rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. Konsekwencją 
niezatwierdzenia suplementu do Prospektu może być wstrzymanie procesu Dopuszczenia.  

W przypadku, gdy po Dacie Prospektu, a przed dniem publikacji Prospektu konieczne będzie 
sporządzenie suplementów do Prospektu, wraz z Prospektem zostaną opublikowane jako odrębne 
dokumenty, wszystkie suplementy do Prospektu zatwierdzone do tego dnia przez KNF. Zwraca się 
uwagę inwestorom, że w takim przypadku niektóre informacje zawarte w Prospekcie mogą być 
nieaktualne na dzień jego publikacji, a inwestorzy powinni przeczytać uważnie zarówno cały Prospekt, 
jak i wszystkie suplementy do Prospektu opublikowane w dniu i po dniu publikacji Prospektu.  

5. Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne  

Wybrane dane makroekonomiczne i statystyczne zawarte w Prospekcie obejmują dane szacunkowe 
pochodzące z publicznie dostępnych źródeł informacji o różnym stopniu wiarygodności. Dane 
makroekonomiczne oraz statystyczne dotyczące Polski zostały zaczerpnięte głównie z informacji 
publikowanych przez GUS oraz NBP.  

W każdym przypadku dane makroekonomiczne i statystyczne oraz dane źródłowe, na których one 
bazują, mogły nie zostać opracowane w ten sam sposób co tego rodzaju statystyki opracowywane w 
innych krajach. Nie można również zapewnić, że osoba trzecia stosująca odmienne metody zbierania 
danych, ich analizy oraz ich przetwarzania uzyskałaby takie same wyniki.  

Informacje na temat rynku jak również pewne informacje branżowe i prognozy, a także informacje na 
temat pozycji rynkowej Spółki i Grupy zawarte w Prospekcie zostały opracowane i oszacowane na 
podstawie założeń, które Zarząd uznał za rozsądne, jak również na podstawie danych zaczerpniętych z 
publicznie dostępnych źródeł, takich jak Eurostat, prognozy Komisji Europejskiej, publikacje branżowe 
lub ogólne, takie jak raporty publikowane przez GUS, Eurostat lub Komisję Europejską, (zob. rozdział 
"Otoczenie rynkowe").  

Źródło pochodzenia informacji zewnętrznych podawane jest każdorazowo w przypadku użycia takich 
informacji w Prospekcie. Opracowując, wyszukując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, 
branżowe lub inne dane zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje rządowe, 
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publikacje osób trzecich, branżowe lub ogólne, Spółka nie weryfikowała ich przez niezależne źródła. W 
przypadku informacji pochodzących od osób trzecich, które znajdują się w Prospekcie, informacje te 
zostały dokładnie przytoczone, jak również w zakresie, w jakim Spółka jest w stanie stwierdzić oraz 
ustalić na podstawie informacji pochodzących od osób trzecich, nie pominięto żadnych faktów, których 
pominięcie mogłoby sprawić, że informacje pochodzące od osób trzecich byłyby niedokładne bądź 
wprowadzałyby w błąd.  

Publikacje branżowe, co do zasady, zawierają stwierdzenia, że zawarte w nich informacje zostały 
uzyskane ze źródeł, które uważa się za wiarygodne, lecz nie ma gwarancji, że dane takie są w pełni 
dokładne i kompletne. Podczas sporządzania niniejszego Prospektu Spółka nie przeprowadzała 
niezależnej weryfikacji takich informacji pochodzących od osób trzecich. Nie przeprowadzono również 
analizy adekwatności metodologii wykorzystanej przez te osoby trzecie na potrzeby opracowania 
takich danych lub dokonania szacunków i prognoz. Spółka nie jest w stanie zapewnić, że informacje 
takie są dokładne albo, w odniesieniu do prognozowanych danych, że prognozy takie zostały 
sporządzone na podstawie poprawnych danych i założeń, ani że prognozy te okażą się trafne.  

Spółka nie zamierza i nie zobowiązuje się do uaktualniania danych dotyczących branży lub rynku, 
zaprezentowanych w Prospekcie, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

6. “Alternatywne Pomiary Wyników – analiza wskaźnikowa”  

W Prospekcie w rozdziale "Wybrane Historyczne Informacje Finansowe” oraz „Informacje finansowe 
dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat" zamieszczono 
następujące wskaźniki finansowe: EBITDA, rentowność operacyjna, wskaźnik rentowności EBITDA, 
wskaźnik rentowności operacyjnej, wskaźnik rentowności brutto, wskaźnik rentowności netto, 
wskaźnik rentowności aktywów (ROA), wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE), wskaźnik 
zadłużenia aktywów, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego.  

Wskaźniki te nie są miernikiem wyników finansowych zgodnie z MSSF, ani nie pochodzą bezpośrednio 
ze Sprawozdań Finansowych, lecz zostały obliczone na ich podstawie. Wskaźniki te stanowią 
Alternatywne Pomiary Wyników (APM – alternative performance measures) w rozumieniu wytycznych 
ESMA „Alternatywne pomiary wyników” i zostały przedstawione w Prospekcie, ponieważ, w ocenie 
Spółki, stanowią wyznacznik siły i wyników operacyjnych Grupy, a także jej zdolności do finansowania 
bieżącej działalności i inwestycji Grupy oraz do zaciągania i obsługi zadłużenia, i w związku z tym mogą 
mieć znaczenie dla inwestorów. Poza miernikami wskazanymi powyżej, inne zamieszczone w 
Prospekcie dane i mierniki (w tym dane i mierniki operacyjne) niepochodzące ze Sprawozdań 
Finansowych i niesporządzone zgodnie z MSSF, nie stanowią Alternatywnych Pomiarów Wyników.  

Powyższe Alternatywne Pomiary Wyników nie powinny być traktowane jako miernik wyników 
operacyjnych lub przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz uważane za alternatywę dla 
zysku. Powyższe Alternatywne Pomiary Wyników nie są jednolicie definiowane i w związku z tym mogą 
nie być porównywalne do takich samych lub podobnych wskaźników prezentowanych dla Grupy w 
innych materiałach i opracowaniach ani przez inne spółki, w tym spółki prowadzące działalność w tym 
samym sektorze, co Grupa.  

Dodatkowo, w rozdziale "Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji 
finansowej oraz zysków i strat" zamieszczono dane dotyczące zawartych umów dzierżawy i 
planowanych mocy elektrowni fotowoltaicznych. Dane te nie pochodzą bezpośrednio ze Sprawozdań 
Finansowych.  

Więcej informacji na temat Alternatywnych Pomiarów Wyników wraz z ich definicjami i uzasadnieniem 
stosowania zostało zamieszczonych w rozdziałach „Wybrane historyczne informacje finansowe – 
Alternatywne Pomiary Wyników – analiza wskaźnikowa” oraz „Informacje finansowe dotyczące 
aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat – Alternatywne Pomiary 
Wyników – analiza wskaźnikowa".  
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7. Stwierdzenia dotyczące przyszłości  

Prospekt zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie oświadczenia, inne niż 
oświadczenia dotyczące faktów mających miejsce w przeszłości, w tym oświadczenia, w których, przed 
którymi albo po których, występują wyrazy takie jak "cele", "sądzi", "przewiduje", "dąży", "zamierza", 
"będzie", "może", "uprzedzając", "byłby", "mógłby" albo inne podobne wyrażenia lub ich zaprzeczenia. 
Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem 
i niepewnością lub innych ważnych czynników będących poza kontrolą Grupy, które mogą 
spowodować, że faktyczne wyniki Grupy, perspektywy i rozwój Grupy będą się istotnie różniły od 
wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Podane 
przez Grupę stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących 
obecnych i przyszłych strategii działalności Grupy oraz otoczenia, w którym Grupa prowadzi działalność 
i będzie prowadziła działalność w przyszłości.  

Pewne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i rozwój Grupy będą 
różniły się od tych opisanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, zostały opisane w rozdziale 
"Czynniki ryzyka" oraz w innych rozdziałach Prospektu. Takie stwierdzenia są aktualne jedynie na Datę 
Prospektu. Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu GPW Spółka nie ma 
obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdzeń 
dotyczących przyszłości zamieszczonych w Prospekcie w związku z pojawieniem się nowych informacji, 
wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.  

Inwestorzy powinni być świadomi, że różnego rodzaju istotne czynniki i ryzyka mogą powodować, że 
rzeczywiste wyniki Grupy będą istotnie różnić się od planów, celów, oczekiwań i zamiarów wyrażonych 
w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.  

Inwestorzy, opierając się na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, powinni z należytą starannością 
wziąć w szczególności pod uwagę wskazane wyżej czynniki, które zostały szerzej przedstawione w 
rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz inne zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontekście otoczenia 
ekonomicznego, społecznego i regulacyjnego, w którym Grupa działa. Inwestorzy powinni wziąć pod 
uwagę, że Spółka może być narażona na dodatkowe ryzyka i niewiadome, które nie są obecnie znane 
Grupie. Wystąpienie zdarzeń opisanych jako czynniki ryzyka może spowodować spadek ceny rynkowej 
Akcji, w wyniku czego inwestorzy mogą ponieść stratę równą całości lub części ich inwestycji. Wszelkie 
stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w Prospekcie odzwierciedlają obecne przekonania Spółki 
odnośnie do przyszłych wydarzeń i podlegają określonym powyżej oraz innym czynnikom ryzyka, 
elementom niepewności i założeniom dotyczącym działalności Grupy, jej wyników, strategii i 
płynności.  

Spółka nie oświadcza, nie daje żadnej gwarancji i nie zapewnia, że czynniki opisane w stwierdzeniach 
dotyczących przyszłości faktycznie wystąpią, a każde takie stwierdzenie stanowi tylko jedną z 
możliwych opcji, która nie powinna być uważana za opcję najbardziej prawdopodobną lub typową.  

Spółka nie publikowała ani nie zamierza publikować prognoz zysków ani oszacowania zysków w 
rozumieniu Rozporządzenia 2019/980.  

8. Dostępne informacje na temat Emitenta jako spółki notowanej na GPW  

Z uwagi na fakt, że Emitent jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na rynku 
regulowanym – rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, podlega on obowiązkom 
informacyjnym określonym w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi oraz innych przepisach prawa polskiego i właściwych regulacjach, w 
ramach których Emitent zobowiązany jest przekazywać pewne informacje KNF, GPW oraz do publicznej 
wiadomości. Do informacji udostępnianych przez Emitenta należą w szczególności: (i) informacje 
finansowe przekazywane w formie raportów rocznych, raportów półrocznych i raportów śródrocznych; 
(ii) informacje bieżące; (iii) informacje poufne; (iv) zawiadomienia otrzymywane od znacznych 
akcjonariuszy Emitenta w przedmiocie posiadanych przez nich pakietów akcji; oraz (v) zawiadomienia 
otrzymywane w szczególności od członków Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące transakcji mających 
za przedmiot akcje Emitenta lub inne powiązane z nimi instrumenty finansowe.  
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Powyższe informacje są dostępne również na stronie internetowej Emitenta.  

9. Doręczenia i egzekwowanie wyroków sądów zagranicznych  

Spółka została utworzona i prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa polskiego. Co do zasady 
majątek Spółki znajduje się w Polsce. Ponadto wszyscy członkowie Zarządu są obywatelami polskimi i 
przebywają na stałe w Polsce. W związku z powyższym w sprawach niepodlegających jurysdykcji 
polskich sądów inwestorzy niepodlegający jurysdykcji polskiej mogą mieć trudności ze skutecznym 
doręczeniem Spółce lub członkom Zarządu pism procesowych lub orzeczeń, które zostały wydane w 
sądach spoza UE w związku z postępowaniem prowadzonym przeciwko takim podmiotom w 
odniesieniu do Dopuszczenia lub Akcji Dopuszczanych.  

W Polsce, będącej Państwem Członkowskim, stosuje się bezpośrednio Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych ("Rozporządzenie 
1215/2012"). Zgodnie z Rozporządzeniem 1215/2012 wykonanie orzeczeń sądów Państw 
Członkowskich w Polsce nie wymaga stwierdzenia wykonalności orzeczenia w odrębnym 
postępowaniu. Sąd, na wniosek osoby, przeciwko której wystąpiono o wykonanie orzeczenia, może 
odmówić wykonania orzeczenia, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek: (i) wykonanie byłoby 
oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym wezwanego Państwa Członkowskiego; (ii) pozwanemu, 
który nie wdał się w spór, nie doręczono dokumentu wszczynającego postępowanie lub dokumentu 
mu równorzędnego w czasie i w sposób umożliwiający mu przygotowanie obrony, chyba że pozwany 
nie złożył przeciwko orzeczeniu środka zaskarżenia, chociaż miał taką możliwość; (iii) orzeczenia nie da 
się pogodzić z orzeczeniem wydanym między tymi samymi stronami w wezwanym Państwie 
Członkowskim; (iv) orzeczenia nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w innym 
Państwie Członkowskim lub w państwie trzecim w sporze o to samo roszczenie między tymi samymi 
stronami, o ile to wcześniejsze orzeczenie spełnia warunki konieczne do jego uznania w wezwanym 
Państwie Członkowskim; lub (v) orzeczenie jest sprzeczne z przepisami Rozporządzenia 1215/2012 
dotyczącymi jurysdykcji w sprawach dotyczących ubezpieczeń, umów konsumenckich lub 
indywidualnych umów o pracę, jeżeli pozwanym był ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony z tytułu 
ubezpieczenia, poszkodowany, konsument lub pracownik albo przepisami Rozporządzenia 1215/2012 
dotyczącymi jurysdykcji wyłącznej. Spółka nie może zagwarantować, że zostaną spełnione wszystkie 
warunki dla egzekucji wyroków sądów zagranicznych w Polsce lub że konkretne orzeczenie będzie 
podlegać egzekucji w Polsce.  

W odniesieniu do orzeczenia wydanego przez sądy państwa, które nie jest stroną stosownego traktatu 
dwustronnego lub wielostronnego z Polską dotyczącego uznawania orzeczeń i nie jest Państwem 
Członkowskim, KPC co do zasady stanowi, że orzeczenia sądów państw obcych w sprawach cywilnych, 
nadające się do wykonania w drodze egzekucji, stają się tytułami wykonawczymi po stwierdzeniu ich 
wykonalności przez sąd polski przez nadanie im klauzuli wykonalności. Stwierdzenie wykonalności 
następuje, jeżeli orzeczenie jest wykonalne w państwie, z którego pochodzi, oraz nie istnieje żadna z 
poniższych przeszkód: (i) orzeczenie nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane; (ii) 
orzeczenie zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich; (iii) pozwanemu, 
który nie wdał się w spór, co do istotny sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym 
podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie; (iv) strona w toku postępowania była 
pozbawiona możności obrony; (v) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła 
w RP wcześniej niż przed sądem państwa obcego (względnie rozstrzygnięciem wydanym przez inny niż 
sąd organ polski lub organ państwa obcego), spełniającym przesłanki jego uznania w RP, zapadłym w 
sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami; (vi) uznanie byłoby sprzeczne z 
podstawowymi zasadami porządku prawnego RP (klauzula porządku publicznego).  
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DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY  
1. Opis polityki Emitenta w zakresie wypłaty dywidendy  

Spółka nie przyjęła i nie zadeklarowała żadnej polityki w zakresie wypłaty dywidendy.  

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.  

2. Informacje na temat wypłat dywidendy w okresie objętym historycznymi informacjami 
finansowymi 

W okresie ostatnich 10 lat Spółka nie wypłaciła dywidendy dla akcjonariuszy. W latach 2010 – 2020 
Spółka raportowała stratę netto, z wyjątkiem roku 2010 i 2017 kiedy Emitent wykazał zysk netto, który 
w całości został przekazany na kapitał zapasowy.  

3. Ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy 

Na Dzień Prospektu nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy wynikające z 
jakichkolwiek umów.  
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KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE  
Dane przedstawione w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z informacjami przedstawionymi 
w rozdziale „Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej 
oraz zysków i strat”, w Sprawozdaniach Finansowych wraz z załączonymi do tego sprawozdania 
informacjami dodatkowymi, jak również z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w pozostałych 
rozdziałach Prospektu.  

1. Oświadczenie o kapitale obrotowym  

Zarząd oświadcza, iż w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Grupę jest 
wystarczający dla pokrycia przez nią bieżących potrzeb i prowadzenia działalności Grupy w okresie co 
najmniej 12 miesięcy od Daty Prospektu. W chwili obecnej koszty utrzymania Emitenta są pokrywane 
z bieżących przychodów tj. usług świadczonych na rzecz spółek celowych oraz zewnętrznych 
podmiotów. Przychody z tego tytułu w IV kwartale 2021 roku wyniosły ponad 400 tys. zł netto i Zarząd 
oczekuje, że przychody te zostaną utrzymane na podobnym poziomie w kolejnych kwartałach. Poza 
tym Emitent posiada wierzytelności, które są systematycznie spłacane przez wierzycieli i na Dzień 
Prospektu wierzytelności te wynosiły 2.537 tys. zł.  

Tabela nr 5. Dane dotyczące kapitalizacji Emitenta i zadłużenia Grupy wg stanu na 31 maja 2022 
roku  

 
Od dnia 31 maja 2022 roku do Daty Prospektu nie zaszły istotne zmiany w zadłużeniu Grupy. 

Informacja o skonsolidowanych zobowiązaniach Grupy Kapitałowej (tys. zł) Stan na 31.05.2022
I. Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 1 067                                  
1. Gwarantowane -                                       
2. Zabezpieczone -                                       
3. Niegwarantowane / Niezabezpieczone 1 067                                  
II. Zadłużenie długoterminowe ogółem 102                                      
1. Gwarantowane -                                       
2. Zabezpieczone -                                       
3. Niegwarantowane / Niezabezpieczone 102                                      

Informacja o kapitalizacji Emitenta (w tys. zł) Stan na 31.05.2022
Kapitał własny ogółem 16 428                               
Kapitał podstawowy 3 502                                  
Kapitał zapasowy i rezerwowy 45 040                               
Zyski/straty z lat ubiegłych (28 018)                            
Wynik bieżącego okresu (4 095)                               

Informacja o skonsolidowanym zadłużeniu finansowym netto (w tys. zł) Stan na 31.05.2022
A. Środki pieniężne 295                                      
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych -                                       
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu -                                       
D. Płynność (A+B+C) 295                                      
E. Bieżące należności finansowe 1 744                                  
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach -                                       
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego w tym kredyty, leasing i pożyczki 40                                         
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finasowe 1 067                                  
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) 1 107                                  
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) (932)                                   
K. Długoterminowe kredyty bankowe, leasingi i pożyczki 102                                      
L. Wyemitowane obligacje -                                       
M. Inne długoterminowe zadłuenie finansowe -                                       
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 102                                      
O. Zadłużenie finansowe netto (J+N) (830)                                   
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W Grupie Kapitałowej Emitenta nie występuje zadłużenie warunkowe lub pośrednie.  

2. Zadłużenie pozabilansowe  

Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz 31 maja 2022 roku Grupa posiadała dwie umowy najmu i trzy umowy 
leasingu. Wartość tych umów była nieistotna zarówno na dzień 31 grudnia 2021 roku jak i na 31 maja 2022 
roku, co oznacza, że łączne zobowiązania z tytułu tych umów nie przekraczały kwoty 200 tys. złotych.  

3. Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych  

Według stanu na Datę Prospektu nie występują ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów 
kapitałowych Emitenta, które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ, na działalność 
operacyjną Grupy.  

4. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i handlowej  

W ocenie Emitenta w okresie od 31 maja 2022 roku do Daty Prospektu nie wystąpiły znaczące zmiany 
w sytuacji finansowej i handlowej Grupy opisane w rozdziale „Informacje finansowe dotyczące 
aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat”.  
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WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE  
Dane przedstawione w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z informacjami zamieszczonymi 
w rozdziale „Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej 
oraz zysków i strat” i w Sprawozdaniach Finansowych wraz z załączonymi do nich informacjami 
dodatkowymi, skonsolidowanymi wynikami za 2021 r., jak również z innymi danymi finansowymi 
przedstawionymi w pozostałych rozdziałach Prospektu.  

W tabelach poniżej przedstawiono wybrane historyczne informacje finansowe Grupy za lata 
zakończone w dniach 31 grudnia 2021 oraz 31 grudnia 2020, a także za I kwartał 2022 r. (zakończony 
31 marca 2022 r.) oraz I kwartał 2021 r. (zakończony 31 marca 2021 r.). Dodatkowo poniżej 
przedstawione zostały wybrane dane operacyjne i wskaźniki finansowe Grupy na wskazane powyżej 
daty lub za wskazane powyżej okresy.  

Dane finansowe dotyczące roku 2020 przedstawione w Prospekcie pochodzą ze Skonsolidowanego 
Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., a dane finansowe 
dotyczące I kwartału 2021 r. przedstawione w Prospekcie pochodzą z niebadanego śródrocznego 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 
2022 r.  

Tabela nr 6. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat za lata 2021 i 2020 oraz za 
okres 01.01 – 31.03.2022 i za okres 01.01 – 31.03.2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

[tys. zł] 
2021

(dane badane)
2020

(dane skorygowane)
Przychody z działalności operacyjnej 14 088                                 9 360                                    
Koszty działalności operacyjnej 15 905                                 8 930                                    
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 817)                                  430                                        
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 319)                                  396                                        
Zysk (strata) za okres sprawozdawczy (1 285)                                  (115)                                      
 
Zysk netto przypadajcy akcjonariuszom jednostki dominującej (1 474)                                  (123)                                      

Średnia ważona liczba akcji 35 015 285                       45 590 323                       
Zysk netto na 1 akcję (w zł) (0,04)                                    (0,00)                                    

[tys. zł] 

01.01.2022 - 
31.03.2022  
(niebadane)

01.01.2021 - 
31.03.2021  
(niebadane)

Przychody z działalności operacyjnej 743                                        2 415                                    
Koszty działalności operacyjnej 1 042                                    2 279                                    
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (299)                                      136                                        
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (283)                                      122                                        
Zysk (strata) za okres sprawozdawczy (768)                                      157                                        
 
Zysk netto przypadajcy akcjonariuszom jednostki dominującej (758)                                      (0)    

Średnia ważona liczba akcji 35 015 285                       35 015 285                       
Zysk netto na 1 akcję (w zł) (0,02)                                    (0,00)    
Źródło: Sprawozdanie Finansowe
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Tabela nr 7. Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej wg. stanu na 
dzień 31.12.2021 r., 31.12.2020 r., 31.03.2022 r. i 31.03.2021 r.  

  
Tabela nr 8. Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za lata 

2021, 2020, za okres 01.01 – 31.03.2022 r. oraz za okres 01.01 – 31.03.2021 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[tys. zł] 
31.03.2022 
(niebadane)

31.12.2021
(dane badane)

31.03.2021 
(niebadane)

31.12.2020
(dane skorygowane)

Aktywa trwałe 3 115                          3 608                         1 452                         1 626                             
Aktywa obrotowe 4 320                          5 481                         16 384                      15 758                          
Aktywa razem 7 435                          9 089                         17 836                      17 384                          

[tys. zł] 
31.03.2022 
(niebadane)

31.12.2021
(dane badane)

31.03.2021 
(niebadane)

31.12.2020
(dane skorygowane)

Kapitał własny ogółem 3 068                          3 836                         8 732                         8 575                             
Zobowiązania długoterminowe 106                              130                             398                             4 208                             
Zobowiązania krótkoterminowe 4 260                          5 122                         8 706                         4 600                             
Pasywa razem 7 434                          9 089                         17 836                      17 384                          
Źródło: Sprawozdanie Finansowe

[tys. zł] 
2021

(dane badane)
2020

(dane skorygowane)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 319)                                  396                                        
Korekty razem 367                                        (770)                                      
Gotówka z działalności operacyjnej (952)                                      (374)                                      
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (952)                                      (374)                                      
Przepływy pieniężne netto z działalmności inwestycyjnej 861                                        369                                        
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 277                                        (624)                                      
Przepływy pieniężne netto razem 186                                        (629)                                      
Środki pieniężne na początek okresu 634                                        1 262                                    
Środki pieniężne na koniec okresu 819                                        634                                        

[tys. zł] 

01.01.2022 - 
31.03.2022  
(niebadane)

01.01.2021 - 
31.03.2021  
(niebadane)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (283)                                      122                                        
Korekty razem (590)                                      (975)                                      
Gotówka z działalności operacyjnej (873)                                      (853)                                      
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (873)                                      (853)                                      
Przepływy pieniężne netto z działalmności inwestycyjnej 691                                        369                                        
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (404)                                      58                                           
Przepływy pieniężne netto razem (586)                                      (426)                                      
Środki pieniężne na początek okresu 819                                        634                                        
Środki pieniężne na koniec okresu 233                                        207                                        
Źródło: Sprawozdanie Finansowe
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Tabela nr 9. Alternatywne Pomiary Wyników na dzień 31.12.2021 r., 31.12.2020 r., za okresy 12 
miesięcy zakończone odpowiednio 31.12.2021 r. i 31.12.2020 r. oraz dzień 31.03.2022 
r., 31.03.2021 r., za okresy 3 miesięcy zakończone odpowiednio 31.03.2022 r. i 
31.03.2021 r. 

 
Tabela nr 10. Alternatywne Pomiary Wyników  

Alternatywny Pomiar Definicja Wyników Uzasadnienie zastosowania danego 
Alternatywnego Pomiaru Wyników 

Wskaźnik rentowności 
operacyjnej 

Stosunek zysku operacyjnego 
do przychodów netto ze 
sprzedaży 

Wskaźnik rentowności operacyjnej pozwala 
określić jaka jest relacja zysku operacyjnego do 
przychodów netto ze sprzedaży, dzięki czemu 
Zarząd Emitenta może określić i porównać 
zdolność Grupy do generowania zysku 
operacyjnego.  

Wskaźnik rentowności 
brutto 

Stosunek zysku brutto do 
przychodów netto ze 
sprzedaży 

Wskaźnik rentowności brutto pozwala określić 
jaka jest relacja zysku przed opodatkowaniem do 
przychodów netto ze sprzedaży, dzięki czemu 
Zarząd Emitenta może określić i porównać 
zdolność Grupy do generowania zysku przed 
opodatkowaniem. 

Wskaźnik rentowności 
netto 

Stosunek zysku (straty) za 
okres sprawozdawczy do 
przychodów netto ze 
sprzedaży 

Wskaźnik rentowności netto pozwala określić jaka 
jest relacja zysku za okres sprawozdawczy do 
przychodów netto ze sprzedaży, dzięki czemu 
Zarząd Emitenta może określić i porównać 
zdolność Grupy do generowania zysku za okres 
sprawozdawczy. 

Wskaźnik rentowności 
aktywów ROA 

Stosunek zysku (straty) za 
okres sprawozdawczy do 
aktywów ogółem na koniec 
okresu.  

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) pokazuje, 
jak efektywnie wykorzystywane są aktywa w 
procesie generowania zysku. Wskaźnik ten 
pozwala ocenić i porównać, czy Grupa skutecznie 
zarządza posiadanymi aktywami i czy posiadany 

[%]
2021

(dane badane)
2020

(dane skorygowane)
Wskaźnik rentowności operacyjnej -12,90% 4,59%
Wskaźnik rentowności brutto -9,36% 4,23%
Wskaźnik rentowności netto -9,12% -1,23%
Wskaźnik rentowności aktywów ROA -14,14% -0,66%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE -33,50% -1,34%
Wskaźnik zadłużenia aktywów 26,92% 2,74%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 63,79% 5,55%
Wskaźnik płynności pieniężnej 13,78% 51,32%
Wskaźnik płynności bieżącej 336,78% 481,11%

[%]
31.03.2022 
(niebadane)

31.03.2021 
(niebadane)

Wskaźnik rentowności operacyjnej -40,24% 5,63%
Wskaźnik rentowności brutto -38,09% 5,05%
Wskaźnik rentowności netto -103,36% 6,50%
Wskaźnik rentowności aktywów ROA -10,33% 0,88%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE -25,03% 1,80%
Wskaźnik zadłużenia aktywów 14,51% 12,68%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 35,17% 25,90%
Wskaźnik płynności pieniężnej 5,48% 2,38%
Wskaźnik płynności bieżącej 101,41% 185,14%
Źródło: Emitent



 47 

stan aktywów jest adekwatny do prowadzonej 
działalności.  

Wskaźnik rentowności 
kapitału własnego ROE 

Stosunek zysku (straty) za 
okres sprawozdawczy do 
kapitału własnego na koniec 
okresu.  

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 
pokazuje, jak efektywnie wykorzystywane są 
kapitały własne w procesie generowania zysku. 
Wskaźnik ten pozwala ocenić i porównać, czy 
Grupa skutecznie zarządza posiadanym kapitałem 
własnym i czy posiadany stan kapitałów własnych 
jest adekwatny do prowadzonej działalności. 

Wskaźnik zadłużenia 
aktywów 

Stosunek sumy zadłużenia z 
tytułu kredytów bankowych, 
pożyczek, dłużnych papierów 
wartościowych oraz leasingu 
finansowego do sumy 
bilansowej na koniec okresu  

Wskaźnik zadłużenia aktywów pokazuje poziom 
zadłużenia Grupy. Wskaźnik ten pozwala ocenić i 
porównać, czy Grupa prowadzi bezpieczną 
politykę dotyczącą poziomu zadłużenia oraz czy 
posiada dalsze możliwości zwiększenia jego 
poziomu w relacji do posiadanych przez siebie 
aktywów.  

Wskaźnik zadłużenia 
kapitału własnego 

Stosunek sumy zadłużenia z 
tytułu kredytów bankowych, 
pożyczek, dłużnych papierów 
wartościowych oraz leasingu 
finansowego do kapitałów 
własnych ogółem na koniec 
okresu 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego pokazuje 
poziom zadłużenia Grupy. Wskaźnik ten pozwala 
ocenić i porównać, czy Grupa prowadzi 
bezpieczną politykę dotyczącą poziomu 
zadłużenia oraz czy posiada dalsze możliwości 
zwiększenia jego poziomu w relacji do kapitałów 
własnych.  

Wskaźnik płynności 
pieniężnej 

środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty podzielone przez 
podzielone przez 

zobowiązania 
krótkoterminowe. 

Wskaźnik płynności pieniężnej pokazuje zdolność 
Spółki do regulowania bieżących zobowiązań za 
pomocą środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 

Wskaźnik płynności 
bieżącej 

różnica aktywów obrotowych 
i zapasów podzielona przez 
zobowiązania 
krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności bieżącej pokazuje zdolność 
Spółki do regulowania bieżących zobowiązań za 
pomocą aktywów obrotowych 

 
  



 48 

INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW 
EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT  
Poniższe Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz 
zysków i strat zostały przygotowane na podstawie Sprawozdań Finansowych.  

Poniższe Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz 
zysków i strat należy analizować łącznie ze Sprawozdaniami Finansowymi oraz innymi informacjami 
finansowymi znajdującymi się w pozostałych rozdziałach niniejszego Prospektu. Omówienie zawiera 
stwierdzenia dotyczące przyszłości, które odzwierciedlają aktualne poglądy i opinie Zarządu i ze 
względu na swój charakter wiążą się z pewnymi ryzykami i niepewnością. Rzeczywiste wyniki Grupy 
mogą różnić się w sposób istotny od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących 
przyszłości, na skutek czynników omówionych w niniejszym rozdziale oraz w innych częściach 
Prospektu, w szczególności w rozdziale „Czynniki ryzyka”.  

Niektóre informacje przedstawione w poniższych „Informacjach finansowych dotyczących aktywów i 
pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat” nie są częścią Sprawozdań 
Finansowych i nie zostały zbadane ani poddane innemu przeglądowi przez niezależnych biegłych 
rewidentów. Informacje te nie stanowią wskaźnika przeszłych ani przyszłych wyników operacyjnych 
Grupy ani nie powinny być używane do analizy działalności gospodarczej Grupy w oderwaniu od 
Sprawozdań Finansowych oraz  innych  informacji finansowych zawartych w pozostałych rozdziałach 
niniejszego Prospektu. Spółka umieściła te informacje w Prospekcie, ponieważ uważa, że mogą być 
pomocne dla inwestorów przy ocenie działalności gospodarczej Grupy.  

Podsumowanie istotnych zasad rachunkowości i oszacowań, zgodnie, z którymi zostały sporządzone 
Sprawozdania Finansowe, znajduje się w rozdziale „Informacje finansowe dotyczące aktywów i 
pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i strat – Omówienie wyników finansowych”.  

1. Informacje o Grupie Emitenta  

Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz zysków i 
strat zostały przygotowane na podstawie Sprawozdania Finansowego Grupy w skład której na dzień 
zatwierdzenia Prospektu wchodziły Novavis Group S.A. (jako podmiot dominujący), 4 podmioty 
bezpośrednio zależne od Emitenta, 5 podmiotów stowarzyszonych oraz 1 podmiot powiązany. 
Działalność wszystkich podmiotów związana jest z odnawialnymi źródłami energii, w tym przede 
wszystkim z fotowoltaiką.  

Grupa Kapitałowa Novavis Group S.A. funkcjonuje na rynku odnawialnych źródeł energii, a w 
szczególności w segmencie elektrowni fotowoltaicznych. Grupa Kapitałowa koncentruje się na 4 
kluczowych obszarach:  

1) Przygotowanie projektów (dewelopment) elektrowni fotowoltaicznych obejmujące dzierżawę 
terenu pod elektrownię, uzyskanie zgód środowiskowych, warunków zabudowy, warunków 
przyłączenia do sieci elektrycznej oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 
elektrowni. Projekty tego typu realizowane są przez specjalnie do tego powołane spółki celowe – 
to jest NG PV 1 Sp. z o.o., NG PV 2 Sp. z o.o., NG PV 3 Sp. z o.o., NG PV 4 Sp. z o.o., NG PV 5 Sp. z 
o.o. i Mille Vis Sp. z o.o. Obecnie w większości projektów procedowane są zgody środowiskowe dla 
elektrowni. Na obecnym etapie Grupa Kapitałowa zamierza zbyć część lub wszystkie projekty po 
uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na budowę, tj. w fazie „ready to build – gotowy do budowy” i 
nie zajmować się budową elektrowni. W przyszłości Grupa Kapitałowa nie wyklucza, że wybrane 
projekty będą realizowane do etapu końcowego to jest oddania elektrowni do eksploatacji.  

2) Projektowanie i budowa magazynów energii – projekty tego typu będą realizowane przez Novavis 
Storage Sp. z o.o. W 2020 roku spółka podpisała umowę powołania konsorcjum (joint venture). 
Stroną zawartej umowy jest Innovation AG należąca do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju 
Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. Celem powołanego konsorcjum jest 
realizacja projektu związanego z wielkoskalowym magazynowaniem energii, w tym opracowanie i 
budowa pilotażowego hybrydowego magazynu energii o przewidywanej mocy 10 MW i 
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pojemności 38 MWh, z zastosowaniem autorskiego systemu automatyki. Zgodnie z założeniami 
wykorzystywać on będzie akumulatory litowo-jonowe, redukcyjne baterie przepływowe oraz 
innowacyjną technologię wodorową - tak zwany "zielony wodór". Powyższe pozwoli na 
świadczenie usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnej węzła 
energetycznego. Projekt zakłada wykorzystanie funduszy europejskich w ramach projektu 
Innovation Fund Large Scale Projects. Wniosek o finansowanie hybrydowego magazynu energii 
został skutecznie złożony w dniu 29 października 2020 roku, uzyskał pozytywną rekomendację i 
uzyskał dofinansowanie. W dniu 30 września 2021 roku Zarząd Emitenta powziął informacje od 
Novavis Storage Sp. z o.o. o otrzymaniu propozycji dofinansowania przez Unię Europejską projektu 
o nazwie "Me Grid - System aktywnej i inteligentnej sieci e-prosumenckiej do wytwarzania i 
magazynowania zielonej energii" w ramach programu Innovation Fund Large Scale Project 
InnovFund-LSC-2020-Two-Stage. Wartość projektu to 56.035 tys. Euro. Wartość wnioskowanego 
wsparcia 32.500 tys. Euro. Proponowana przez Komisję Europejską wielkość wsparcia to 41% 
wartości projektu, to jest około 22.974 tys. Euro. Do końca roku powinna zostać podpisana umowa 
z jednostka finansującą i projekt przejdzie w fazę realizacji.   

3) Kompleksowa obsługa projektów fotowoltaicznych przeznaczonych dla prosumentów w sektorze 
B2B (przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej) 
oraz B2C. Tego typu projekty są obecnie realizowane przez Voolt S.A. W 2020 roku rozbudowany 
został dział sprzedaży, który już w drugiej połowie 2020 roku zwiększył istotnie liczbę pozyskanych 
klientów. Jednym z kluczowych kontrahentów Voolt S.A. jest duża sieć marketów spożywczych na 
zlecenie, której realizowane są montaże mikroinstalacji PV na dachach sklepów w całej Polsce, jak 
również wielkoskalowe projekty fotowoltaiczne dla centrów magazynowych. Obecnie rynek 
prosumenta w Polsce gwałtownie rośnie. Planem spółki jest dalsze zwiększenie skali i osiągnięcie 
w 2022 roku obrotu na poziomie około 50 mln zł. 

4) Doradztwo i pośrednictwo przy sprzedaży projektów fotowoltaicznych – projekty tego typu są 
realizowane bezpośrednio przez Emitenta, który korzystając z posiadanego doświadczenia 
transakcyjnego oraz szerokich kontaktów zajmuje się również poszukiwaniem inwestorów 
finansowych i strategicznych dla projektów fotowoltaicznych na różnym etapie zaawansowania. 
Obecnie inwestorzy są zainteresowani zakupem zarówno gotowych, to jest działających, 
elektrowni fotowoltaicznych, ale także projektów na etapie „ready to build”, a nawet na etapie 
warunków zabudowy.  

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące wielkości udziałów w kapitale własnym oraz przedmiotu 
działalności spółek zależnych i powiązanych, w których Novavis Group S.A. posiada udziały. 

Tabela nr 11. Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej  

Nazwa spółki Przedmiot działalności 

Udział w kapitale 
zakładowym spółki/ 

w ogólnej liczbie głosów na 
WZ 

Charakter podmiotu w 
Grupie 

Voolt S.A. Spółka holdingowa  bezpośrednio 56,76% spółka zależna 

NG PV 1 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej bezpośrednio 42,00% spółka stowarzyszona 

NG PV 2 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej bezpośrednio 42,00% spółka stowarzyszona 

NG PV 3 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej bezpośrednio 42,00% spółka stowarzyszona 

NG PV 4 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej bezpośrednio 42,00% spółka stowarzyszona 

NG PV 5 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej bezpośrednio 80,00% spółka zależna 

NG PV 6 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej bezpośrednio 100,00% spółka zależna 

NG PV 7 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej bezpośrednio 100,00% spółka zależna 

NG PV 8 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej bezpośrednio 100,00% spółka zależna 
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NG PV 9 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej bezpośrednio 100,00% spółka zależna 

NG PV 10 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej bezpośrednio 100,00% spółka zależna 

MilleVis Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej bezpośrednio 70,00% spółka zależna 

Novavis Storage Sp. z 
o.o.  

Spółka celowa powołana do 
realizacji w ramach konsorcjum 
wielkoskalowego magazynu energii 

bezpośrednio 97,82% 
pośrednio 2,18% (przez Voolt 

S.A.) 
spółka zależna 

Paged Energy S.A. 
Rozwój projektów fotowoltaicznych, 
zarządzanie sieciami 
energetycznymi 

bezpośrednio 10,00% spółka powiązana 

Novavis ESCO Sp. z o.o. Realizacja projektów w zakresie 
energy service company  bezpośrednio 45,00% spółka stowarzyszona 

Źródło: Emitent 

Konsolidacją pełną objęta jest spółka Voolt S.A. Spółki zależne NG PV 5 Sp. z o.o., NG PV 6 Sp. z o.o., 
NG PV 7 Sp. z o.o., NG PV 8 Sp. z o.o., NG PV 9 Sp. z o.o., NG PV 10 Sp. z o.o., Mille Vis Sp. z o.o. i Novavis 
Storage Sp. z o.o. nie są objęte konsolidacją ze względu na niską istotność w aktywach Grupy. Wszystkie 
pozostałe podmioty nie są objęte konsolidacją.  

W dniu 3 września 2021 roku zawiązana została spółka pod nazwą Paged Energy Spółka Akcyjna 
(„Paged Energy”) z siedzibą w Warszawie. Założycielami spółki są ̨ Paged Real Estate spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością ̨ z siedzibą w Warszawie, obejmująca 90% akcji w kapitale 
założycielskim oraz Novavis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, obejmująca 10% akcji w 
kapitale założycielskim. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 
12 października 2021 roku, pod numerem KRS 0000925830.  

W dniu 11 października 2021 roku zawiązana została spółka pod nazwą NOVAVIS ESCO Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji („NOVAVIS ESCO”) z siedzibą w Poznaniu. Założycielami 
są 3 osoby fizyczne, które objęły łącznie 55% kapitału zakładowego oraz Novavis Group Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie, która objęła 45% kapitału zakładowego. Spółka została zarejestrowana w 
Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 grudnia 2021 roku, pod numerem 0000939673.  

Poniżej przedstawiono strukturę Grupy Kapitałowej na Dzień Prospektu.  

 
2. Podział geograficzny  

Emitent i Grupa Kapitałowa prowadzą obecnie działalność jedynie na terenie Polski, gdzie realizowana 
jest całość przychodów Grupy Kapitałowej.  

3. Źródła przychodów 

Emitent prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na kompleksowym doradztwie w zakresie 
strategicznych inicjatyw podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej 
prowadzą działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności usług dla sektora 
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fotowoltaicznego. Zarząd analizuje dane finansowe na poziomie sprawozdania finansowego, z którego 
wynika, że w działalności Grupy Kapitałowej jako przeważający identyfikuje się jeden sektor to jest 
sektor usług związanych z fotowoltaiką.  

4. Czynniki kształtujące przychody 

Na obecnym etapie rozwoju Grupy Kapitałowej kluczowym czynnikiem wpływającym na przychody jest 
zainteresowanie klientów indywidualnych i biznesowych instalacjami prosumenckimi lub 
poszukiwanie przez przedsiębiorstwa możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej.  

W przypadku instalacji prosumenckich kluczowym czynnikiem są korzystne przepisy prawne. 
Obowiązujące przepisy pozwalają na realizację modelu, w którym instalowane jest źródło 
fotowoltaiczne wytwarzające więcej energii elektrycznej niż prosument jest w stanie zużyć w ramach 
tzw. autokonsumpcji. Nadwyżka energii wprowadzana jest do sieci, gdzie jest „magazynowana”. 
Następnie, w okresach, w których produkcja ze źródeł fotowoltaicznych jest mniejsza, część tej energii 
jest odzyskiwana przez prosumenta. W 2022 roku planowana jest zmiana tych przepisów i prosument 
będzie nadwyżkę produkowanej energii sprzedawał po cenie, która zostanie określona w ustawie. Na 
ten moment nie można w sposób precyzyjny wskazać jak te zmiany przełożą się na zainteresowanie 
prosumentów.  

W przypadku większych instalacji fotowoltaicznych realizowanych przez przedsiębiorców mamy dwa 
czynniki pobudzające tego typu popyt tj. zmniejszenie „śladu węglowego” oraz zmniejszenie kosztów 
zużywanej energii elektrycznej. Cele Unii Europejskiej określone w pakiecie klimatycznym „Fit for 55”, 
którego celem jest ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku oraz rosnące koszty emisji 
dwutlenku węgla powodują, że ceny energii elektrycznej w kolejnych latach będą rosły, co będzie 
generowało stabilny popyt na instalacje fotowoltaiczne i to zarówno w zakresie technicznego 
wykonania instalacji czym zajmuje się Voolt S.A. ale także w zakresie pozyskiwania projektów w fazie 
„ready to build” czym zajmują się spółki celowe powołane w ramach Grupy Kapitałowej.  

Obecnie spółki celowe dewelopują następujące projekty:  

Tabela nr 12. Lista dewelopowanych projektów fotowoltaicznych 

Nazwa Spółki Gmina Powierzchnia 
lokalizacji 

Planowana moc 
elektrowni PV 

NG PV 1 Sp. z o.o. Krzywda 2,23 ha 1,46 MWp 
NG PV 1 Sp. z o.o. Gołdap 41,44 ha 23,53 MWp 
NG PV 1 Sp. z o.o. Rybno 41,87 ha 15,15 MWp 
NG PV 1 Sp. z o.o. Górowo-Iławieckie 121,00 ha 61,23 MWp 
NG PV 2 Sp. z o.o. Osina 32,30 ha 21,41 MWp 
NG PV 3 Sp. z o.o. Barlinek 22,59 ha 16.93 MWp 
NG PV 4 Sp. z o.o. Kolno 34,14 ha 9,45 MWp 
NG PV 5 Sp. z o.o. Manowo 73,31 ha 47,95 MWp 
NG PV 5 Sp. z o.o. Manowo 101,17 ha 66,15 MWp 
NG PV 5 Sp. z o.o. Wyszębórz 73,00 ha 60,69 MWp 
NG PV 5 Sp. z o.o. Braniewo 106,00 ha 73,30 MWp 
NG PV 7 Sp. z o.o. Lelkowo 82,00 ha 43,00 MWp 
NG PV 8 Sp. z o.o. Sławatycze 93,50 ha 63,50 MWp 
NG PV 9 Sp. z o.o. Stare Juchy 52,00 ha 9,00 MWp 
Mille-Vis Sp. z o.o. Kozłowo 41,22 ha 27,84 MWp 
Mille-Vis Sp. z o.o. Srokowo 17,99 ha 5,23 MWp 

 935,76 ha 545,82 MWp 
Źródło: Emitent 

Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę i sprzedaż tych projektów wpłynie bardzo istotnie na 
wyniki, które będzie realizowała Grupa Kapitałowa w przyszłości. Szacuje się, że obecnie projekty 
posiadające pozwolenie na budowę sprzedawane są po cenie za 1 MWp w przedziale od 60 tys. EUR 
do 95 tys. EUR w zależności od specyfiki projektu.  
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5. Tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego 
prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta  

Niniejsza część Prospektu zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości i szacunki. Stwierdzenia i 
oszacowania zawarte w niniejszym rozdziale opierają się na szeregu założeń i osądów uznanych przez 
Zarząd Emitenta za racjonalne, choć są obciążone szeregiem niepewności i zdarzeń warunkowych 
dotyczących działalności gospodarczej i operacyjnej oraz uwarunkowań ekonomicznych i 
konkurencyjnych, z których wiele jest poza kontrolą Grupy, a także na założeniach, co do przyszłych 
decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Nie ma żadnej pewności, że działalność i wyniki Grupy 
będą zgodne z przedstawionymi stwierdzeniami i szacunkami. W związku z tym, Grupa nie może 
zapewnić, że te stwierdzenia i oszacowania zostaną zrealizowane. Przedstawione stwierdzenia i 
oszacowania mogą znacząco odbiegać od faktycznych wyników. Przyszli inwestorzy nie powinni 
nadmiernie polegać na takich informacjach. Informacje te należy analizować wraz z informacjami 
zawartymi w rozdziałach „Istotne informacje. Stwierdzenia dotyczące przyszłości” i „Czynniki ryzyka”.  

5.1. Elementy mogące mieć wpływ na perspektywy Grupy  

Obecność Polski w Unii Europejskiej 

Unia Europejska w bardzo stanowczy sposób walczy o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 
Komisja Europejska 14 lipca 2021 r. przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych „Fit for 55” w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera 
klimatycznego. Pakiet ma na celu unowocześnienie istniejącego prawodawstwa zgodnie z celem UE w 
zakresie klimatu na 2030 r., które pomoże wprowadzić zmiany transformacyjne potrzebne w 
gospodarce, społeczeństwie i przemyśle, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. oraz, aby to 
wspierać, zmniejszyć emisje netto o co najmniej 55 proc. (w porównaniu z 1990 r.) do 2030 r.  

W rozporządzeniu w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego dla każdego państwa członkowskiego 
określono zaostrzone wartości docelowe w zakresie redukcji emisji w przypadku budynków, transportu 
drogowego i krajowego transportu morskiego, rolnictwa, odpadów i małych sektorów przemysłu. 
Biorąc pod uwagę różne sytuacje wyjściowe i możliwości poszczególnych państw członkowskich, 
wartości te opierają się na ich PKB na mieszkańca i są dostosowane w celu uwzględnienia efektywności 
kosztowej. 

Produkcja i zużycie energii odpowiadają za 75 proc. emisji w UE, dlatego też przyspieszenie przejścia 
na bardziej ekologiczny system energetyczny ma zasadnicze znaczenie. W nowej dyrektywie OZE ma 
zostać ustalony zwiększony poziom docelowy, zgodnie z którym do 2030 r. 40 proc. energii należy 
produkować ze źródeł odnawialnych. Wszystkie państwa członkowskie przyczynią się do realizacji tego 
celu, a konkretne wartości docelowe zostaną zaproponowane w odniesieniu do wykorzystania energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie, ogrzewaniu i chłodzeniu, budynkach i przemyśle. 
Emitent oczekuje, że zarówno Unia Europejska, jak i władze krajowe będą kontynuować programy 
wspierające wszelkie inicjatywy związane z rozwojem OZE. Wsparcie to jest wielopoziomowe i w dużej 
mierze oparte o dotacje i granty z programów pomocowych.  

Utrzymanie systemów wsparcia dla OZE 

Obecnie w Polsce funkcjonuje wiele systemów wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii. 
Kluczowym elementem jest system aukcyjny który pozwolił na znaczący wzrost kontraktowanych mocy 
w latach 2016 – 2020 (w tym okresie zakontraktowano 7,5 GW nowych mocy – głownie w projektach 
wiatrowych i fotowoltaicznych). Utrzymanie tego sytemu będzie dawać stabilność rozwoju tej branży, 
bo projekty mają gwarantowaną 15-letnią cenę, po której sprzedawana jest energia elektryczna. 
Gwarantem ceny jest Państwo i dzięki temu projekty takie mogą uzyskać finansowanie bankowe. 
Wycofanie się z systemu aukcyjnego, będzie skutkować znaczącym skurczeniem się rynku i spadkiem 
zainteresowania ze strony podmiotów finansujących tego typu projekty to jest funduszy 
inwestycyjnych i banków. Zmniejszenie dostępności środków na inwestycje wpłynie także na 
zmniejszenie popytu na nowe projekty fotowoltaiczne.  
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Zmiana warunków ekonomicznych – zmniejszenie inwestycji przez przedsiębiorstwa  

Przy wysokich cenach energii elektrycznej, z którymi mamy do czynienia dzisiaj oraz przy wysokim 
wzroście gospodarczym przedsiębiorstwa są zainteresowane inwestycjami we własne elektrownie 
wiatrowe lub fotowoltaiczne. Wysoka dostępność kredytów przy jednoczesnej dobrej sytuacji 
ekonomicznej przedsiębiorstw napędza projekty OZE. Przedsiębiorstwa szukają stabilnych źródeł 
energii, które mogą im zagwarantować stabilność ceny za energię elektryczną. Z taką sytuacją mamy 
do czynienia obecnie. Jednakże w przypadku wzrostu stóp procentowych, co przełoży się na koszty 
kredytów oraz spowolnienie gospodarki, przedsiębiorstwa mogą ograniczyć swoją skłonność do 
inwestowania w projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. W takim przypadku przełoży się 
to na zmniejszone zainteresowanie nowymi inwestycjami i spadek cen transakcyjnych projektów w 
fazie „ready to build”. Ponieważ segment przygotowania (dewelopmentu) projektów 
fotowloltaicznych jest jednym z kluczowych dla przyszłości Grupy spadek cen transakcyjnych na 
gotowe projekty elektrowni fotowoltaicznych może mieć duży wpływ na kształtowanie się przychodów 
Grupy w przyszłości.  

5.2.  Tendencje mogące mieć wpływ na perspektywy Grupy  

Wysokie ceny energii elektrycznej 

Obecnie mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem cen wszystkich nośników energetycznych (paliwa 
płynne, gaz i energia elektryczna) co napędza popyt na usługi świadczone przez Grupę. Z jednej strony 
przedsiębiorcy budują mniejsze instalacje fotowoltaiczne przy zakładach produkcyjnych, magazynach 
i budynkach biurowych, a z drugiej poszukują lokalizacji, gdzie mogliby wybudować większe 
elektrownie fotowoltaiczne, aby zagwarantować sobie stabilizację ceny energii elektrycznej. Grupa 
zajmuje się wykonaniem tego typu instalacji oraz przygotowaniem gotowych projektów elektrowni 
fotowoltaicznych, które zamierza zbyć na rzecz końcowego użytkownika. Dodatkowo oferuje 
przedsiębiorcom innowacyjne rozwiązania z zakresu magazynów energii, które mogą stabilizować ich 
zapotrzebowanie na energię.  

Dostępność mocy przyłączeniowych 

Kluczowym elementem w procesie przygotowania projektów fotowoltaicznych i wiatrowych jest 
uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Już w chwili obecnej są rejony, w 
których nie ma możliwości uzyskania warunków przyłączenia ze względu na brak wolnych mocy 
przyłączeniowych. Projekty fotowoltaiczne i wiatrowe są szczególnie obciążające dla sieci 
elektroenergetycznych bowiem powodują jednostkowe wysokie obciążenie w momencie osiągnięcia 
szczytowej sprawności (w przypadku fotowoltaiki – letni słoneczny dzień pomiędzy godziną 11 a 15). 
Brak możliwości uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej powoduje, że projekt 
elektrowni fotowoltaicznej lub wiatrowej nie ma sensu ekonomicznego, bo nie będzie możliwości 
wprowadzenia wyprodukowanej energii do sieci dystrybucji i możliwości sprzedaży wyprodukowanej 
energii. W przypadku braku modernizacji sieci przesyłowych w kolejnych latach możliwość przyłączenia 
nowych projektów z zakresu OZE może skończyć się za 2 – 3 lata.  

Dla przyszłości Grupy będzie istotny stan wdrażania budżetu UE na lata 2021-2027 (w tym nowego 
funduszu odbudowy po pandemii COVID-19), w ramach którego najbardziej dotknięte procesem 
przejścia na gospodarkę ̨ekologiczną regiony UE, w tym Polska, otrzymają ̨w perspektywie budżetowej 
około 100 mld EUR, które mają być przeznaczone na między innymi na modernizację sieci przesyłowych 
i zakładów energetycznych.  

Zwiększanie skali działalności poprzez przejęcia 

Emitent jest otwarty na transakcje akwizycyjne i konsolidację rynku. Przejmowanie mniejszych 
lokalnych deweloperów, którzy posiadają ciekawy portfel zdywersyfikowanych projektów wydaje się 
być bardzo interesującą formą rozwoju. Bardzo często podmioty takie nie mają dostępu do 
inwestorów, którym mogliby zbyć posiadane projekty lub zawrzeć z takimi inwestorami umowy na co-
dewelopment, w ramach których to inwestor przejmuje na siebie obciążenia finansowe związane z 
projektem (opłaty za dzierżawę, zaliczki wpłacane do zakładu energetycznego w związku z wnioskiem 
o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, itp.). Przejmując takich deweloperów 
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zapewniamy sobie dostęp do projektów (na różnych etapach zaawansowania) i budujemy większą 
skalę działalności stając się jeszcze ciekawszym partnerem dla dużych inwestorów strategicznych i 
dużych funduszy inwestycyjnych działających na tym rynku.  

6. Istotne zdarzenia po dniu 31 grudnia 2021 roku nieopisane w innych rozdziałach Prospektu  

Po dniu 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia, które nie byłby opisane w innych 
rozdziałach Prospektu.  

7. Omówienie wyników finansowych 
Grupa kapitałowa powstała w październiku 2020 roku i pierwotnie transakcja przejęcia kontroli nad 
Voolt S.A. rozliczona została jako tradycyjna transakcja przejęcia i zidentyfikowana została wartość 
firmy, która powstała w dniu przejęcia kontroli nad Voolt S.A. Prezentowane w skonsolidowanych 
sprawozdaniach dane za porównywalne okresy odnosiły się do danych jednostkowych Emitenta. 
W lutym 2022 roku Emitent uwzględnił zalecenia KNF i dokonał korekty skonsolidowanych wyników 
finansowych za 2020 rok i danych za kolejne okresy sprawozdawcze w tym za 3 kwartały 2021 roku. W 
związku z wykonaniem zalecenia KNF w sprawozdaniu skonsolidowanym za 2020 rok uwzględniona 
następujące zdarzenia:  
1. Zmianę osądu oraz sposobu rozliczenia transakcji z dnia 1 października 2020 r. („Transakcja”) 

przejęcia przez Emitenta 56,76% akcji Voolt S.A. (wcześniej Novavis S.A.), jako transakcji przejęcia 
odwrotnego w rozumieniu par. B19 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 
3 Połączenia jednostek („MSSF 3”), w której jednostką przejmującą z ekonomicznego punktu 
widzenia i wyłącznie dla celów rachunkowości będzie Voolt S.A. (podmiot zależny z prawnego 
punktu widzenia i podmiot przejmujący z rachunkowego punktu widzenia), a Novavis Group S.A. 
(podmiot dominujący z prawnego punktu widzenia) jest jednostką przejmowaną.  
Zalecenie dotyczy Transakcji inicjującej proces powstania grupy kapitałowej Emitenta, która 
została opisana w raporcie bieżącym nr 47/2020 z dnia 1 października 2020 r. oraz raporcie 
okresowym za rok 2020, opublikowanym w dniu 21 maja 2021 r. W ramach Transakcji 
przewidzianej przez jej uczestników w umowie inwestycyjnej z dnia 24 sierpnia 2020 r. (opisanej 
szczegółowo w sekcji Opis działalności Grupy, pkt. 7 Istotne umowy) Emitent wyemitował 
27.374.285 akcji serii C2, które zaoferował wybranym akcjonariuszom Voolt S.A. i jednocześnie 
dokonał odkupu od tych akcjonariuszy pakietu akcji Voolt S.A., które stanowiły 56,76% kapitału 
oraz dawały prawo do 56,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu Voolt S.A. 
Zgodnie z par B21 MSSF 3 skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po przejęciu 
odwrotnym publikuje się ̨pod nazwą jednostki z prawnego punktu widzenia dominującej (jednostki 
przejmowanej dla celów rachunkowości – w tym przypadku pod nazwą Novavis Group S.A.), lecz 
opisuje się ̨ je w informacji dodatkowej i objaśnieniach jako kontynuację sprawozdania 
finansowego jednostki z prawnego punktu widzenia zależnej (tzn. jednostki przejmującej dla celów 
rachunkowości – w tym przypadku Voolt S.A.) i wprowadza jedną korektę,̨ która polega na 
retrospektywnym skorygowaniu kapitału prawnego jednostki przejmującej dla celów 
rachunkowości, aby odzwierciedlić ́ kapitał prawny jednostki przejmowanej dla celów 
rachunkowości. Ta korekta jest wymagana w celu odzwierciedlenia kapitału jednostki z prawnego 
punktu widzenia dominującej (jednostki przejmowanej dla celów rachunkowości). Informacje 
porównawcze prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok są 
danymi finansowymi jednostki przejmującej dla celów rachunkowości (w tym przypadku Voolt 
S.A.) i są także retrospektywnie korygowane w celu odzwierciedlenia kapitału prawnego jednostki 
z prawnego punktu widzenia dominującej (jednostki przejmowanej dla celów rachunkowości).  

2. Przeprowadzenie korekty wyników skonsolidowanych za 2020 rok w taki sposób, że zostały 
uwzględnione zmiany wynikające z zastrzeżenia audytora wskazanego w opublikowanym przez 
Emitenta skonsolidowanym sprawozdaniu za 2020 rok, a dotyczące rozliczenia kontraktów 
długoterminowych realizowanych przez podmiot zależny tj. Voolt S.A. Biegły rewident w opinii z 
dnia 21.05.2021 r. z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego podniósł, że 
„jednostka dominująca w sporządzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, nie 
uwzględniła wpływu wyceny kontraktów długoterminowych realizowanych przez jednostki 
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zależne, na niższym stopniu konsolidacji wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Novavis (….), 
jednak łączny wynik niniejszej wyceny mógłby mieć istotny wpływ na wynik finansowy, wynik 
finansowy z lat ubiegłych oraz kapitał mniejszości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
Grupy”. Powyższa uwaga dotyczyła kontraktów realizowanych przez spółkę zależną od Voolt S.A. 
tj. CAC PV Sp. z o.o. W efekcie przeprowadzonych prac dokonano rozliczenia kontraktów 
długoterminowych w wyniku czego przychody oraz zysk netto spółki CAC PV Sp. z o.o. za 2019 rok 
zostały zmniejszone o kwotę 1.077 tys. zł, a za 2020 rok zostały zmniejszone o kwotę 414 tys. zł. 
Jednocześnie o taką samą kwotę zostały skorygowane aktywa obrotowe CAC PV Sp. z o.o. 

W efekcie wprowadzenia powyższych zaleceń Komisji zmianie uległy skonsolidowane wyniki finansowe 
za 2020 rok, przy czym w zasadniczej części zmiany te związane były z korektą kapitałów własnych, 
eliminacją wartości firmy oraz korektą przychodów i zysków.  
W tabelach poniżej przedstawiono informacje finansowe Grupy za lata zakończone w dniach 
31 grudnia 2021 r., 31 grudnia 2020 r. (po uwzględnieniu korekt zaleconych przez KNF), a także za I 
kwartał 2022 r. (zakończony 31 marca 2022 r.) oraz I kwartał 2021 r. (zakończony 31 marca 2021 r.). 

7.1. Przychody i koszty 

Tabela nr 13. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z 
całkowitych dochodów Grupy za lata 2021-2020, a także za 1 kwartał 2022 r. oraz za 
1 kwartał 2021 r.  

  2021 
badany 

2020 
skorygowany 

Działalność kontynuowana     
Przychody ze sprzedaży 10 194 8 525 
Pozostałe przychody operacyjne 3 895 835 
Amortyzacja 3 0 
Zużycie surowców i materiałów 2 582 3 558 
Usługi obce 2 638 2 338 
Koszty świadczeń pracowniczych 819 820 
Podatki i opłaty 123 26 
Pozostałe koszty 5 386 2 188 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 353 0 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 817) 430 
Przychody finansowe 498 11 
Koszty finansowe 0 44 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 319) 396 
Podatek dochodowy 34 (512) 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (1 285) (115) 
Zysk (strata) netto (1 285) (115) 
Inne całkowite dochody    
Inne całkowite dochody (netto) 0 0 
Całkowite dochody ogółem (1 285) (115) 
Zysk netto przypadający:    
Akcjonariuszom jednostki dominującej (1 474) (123) 
Udziałowcom niesprawującym kontroli 190 7 
    
Całkowity dochód ogółem przypadający:    
Akcjonariuszom jednostki dominującej (1 474) (123) 
Udziałom niesprawującym kontroli 190 7 

 
Zysk na akcję 

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:    
Zwykły 0,04 0,00 
Rozwodniony 0,04 0,00 
Z działalności kontynuowanej:    
Zwykły 0,04 0,00 
Rozwodniony 0,04 0,00 

Źródło: Sprawozdanie Finansowe 
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  Okres 3 miesięczny 
zakończony 
31.03.2022 
(niebadane) 

Okres 3 miesięczny 
zakończony 
31.03.2021 
(niebadane) 

Działalność kontynuowana     
Przychody ze sprzedaży 743 2 415 
Pozostałe przychody operacyjne 0 0 
Razem przychody z działalności operacyjnej 743 2 415 
Amortyzacja 14 0 
Zużycie surowców i materiałów 296 986 
Usługi obce 290 879 
Koszty świadczeń pracowniczych 367 291 
Podatki i opłaty 5 21 
Pozostałe koszty 25 5 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45 97 
Razem koszty działalności operacyjnej 1 042 2 279 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (299) 136 
Przychody finansowe 21 3 
Koszty finansowe 4 17 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (283) 122 
Podatek dochodowy (485) 35 
Zysk (strata) netto (768) 157 
Inne całkowite dochody 0 0 
Całkowite dochody ogółem (768) 157 
Zysk netto przypadający: 0 0 
Akcjonariuszom jednostki dominującej (758) (0) 
Udziałom niesprawującym kontroli (10) 157 
      
Całkowity dochód ogółem przypadający:     
Akcjonariuszom jednostki dominującej (758) (0) 
Udziałom niesprawującym kontroli (10) 157 
      
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 35 015 285 35 015 285 
Rozwodniona liczba akcji zwykłych w okresie 35 015 285 35 015 285 
Zysk/strata netto  (758) (0) 
Zysk/strata netto na średnią ważoną liczbę akcji (w zł)  0,02) (0,00) 
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:     
Zwykły (0,02) (0,00) 
Rozwodniony (0,02) (0,00) 
Z działalności kontynuowanej:     
Zwykły (0,02) (0,00) 
Rozwodniony (0,02) (0,00) 

Źródło: Sprawozdanie Finansowe 

W 2021 roku Grupa zrealizowała przychody z działalności operacyjnej na poziomie 14.088 tys. zł, z 
czego kwota 3.895 tys. zł pochodziła z pozostałych przychodów operacyjnych tj. rozwiązania rezerw na 
sprawy sądowe, spłaty przedawnionych należności i rozliczenia subwencji. Wszystkie pozostałe 
przychody we wskazanych okresach pochodziły ze sprzedaży usług w segmencie fotowoltaiki.  

Wynik operacyjny Grupy za rok 2021 wyniósł – 1.817 tys. zł, a w analogicznym okresie 2020 roku Grupa 
odnotowała zysk w wysokości 430 tys. zł.  

Na poziomie zysku netto za rok 2021 Grupa odnotowała stratę w wysokości -1.285 tys. zł, a w 
analogicznym okresie 2020 roku Grupa odnotowała stratę w wysokości - 115 tys. zł.  

W I kwartale 2022 roku Grupa zrealizowała przychody z działalności operacyjnej na poziomie 
743 tys. zł, tj. o 1.672 tys. zł mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Całość przychodów 
pochodziła ze sprzedaży usług w segmencie fotowoltaiki.  

Wynik operacyjny Grupy za okres 01.01 – 31.03.2022 r. wyniósł – 299 tys. zł, a w analogicznym okresie 
2021 roku Grupa odnotowała zysk w wysokości 136 tys. zł.  

Na poziomie zysku netto za okres 01.01 – 31.03.2022 r. Grupa odnotowała stratę w wysokości 
768 tys. zł, a w analogicznym okresie 2021 roku Grupa odnotowała zysk w wysokości 157 tys. zł.  
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7.2. Sytuacja finansowa 

Tabela nr 14. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 
roku, 31 grudnia 2020 roku oraz 31 marca 2022 roku 

 
Stan na 

31.03.2022 
(niebadane) 

Stan na 
31.12.2021 
(badane) 

Stan na 
31.12.2020 

(skorygowane) 
AKTYWA      
Aktywa trwałe      
Rzeczowe aktywa trwałe 149 159 168 
Wartość firmy 0 0 0 
Inwestycje w jednostkach zależnych 126 76 134 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 717 1 199 1 127 
Należności pozostałe 2 124 2 174 197 
Pozostałe aktywa finansowe 0 0 0 
Aktywa trwałe razem 3 115 3 608 1 625 
Aktywa obrotowe    
Zapasy 0 0 266 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 2 194 2 558 14 388 
Pozostałe aktywa finansowe 1 879 2 061 471 
Bieżące aktywa podatkowe 14 42 0 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 233 819 634  

4 320 5 481 15 758 
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 
Aktywa obrotowe razem 4 320 5 481 15 758 
Aktywa razem 7 435 9 089 17 384 
 
KAPITAŁ WŁASNY i ZOBOWIĄZANIA 

    

Kapitał własny     
Kapitał zakładowy 3 502 3 502 3 502 
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 855 855 543 
Zyski zatrzymane (3 914) (3 157) (49) 
Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe) 7 7 0  

   
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki 
dominującej 449 1 207 3 995 

Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 2 619 2 629 4 580 
Razem kapitał własny 3 068 3 836 8 575 
Zobowiązania długoterminowe     
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 0 0 197 
Pozostałe zobowiązania finansowe 106 130 3 963 
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 0 0 0 
Rezerwa na podatek odroczony 0 0 0 
Rezerwy długoterminowe 0 0 0 
Przychody przyszłych okresów 0 0 48 
Zobowiązania długoterminowe razem 106 130 4 208 
Zobowiązania krótkoterminowe     
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

1 871 2 158 2 262 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 933 1 426 1 636 
Pozostałe zobowiązania finansowe 40 22 0 
Bieżące zobowiązania podatkowe 211 313 505 
Rezerwy krótkoterminowe 1 205 1 202 197 
  4 260 5 122 4 600 
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi 
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 

0 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 260 5 122 4 600 
Zobowiązania razem 4 367 5 252 8 808 
Pasywa razem 7 435 9 089 17 384 

Źródło: Sprawozdanie Finansowe 

Analiza aktywów 

Tabela nr 15. Analiza aktywów 

 
Źródło: Emitent 

Aktywa
31.03.2022 
(niebadane)

31.12.2021
(dane badane)

31.12.2020
(dane skorygowane)

Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem 41,90% 39,70% 9,35%
w tym aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży -                                   -                                   -                                     

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem 58,10% 60,30% 90,65%
Razem 100,00% 100,00% 100,00%
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Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji aktywów i dynamik ich zmienności zamieszczono w 
punktach poniżej.  

Aktywa trwałe 

Główną pozycją aktywów trwałych są długoterminowe należności pozostałe oraz aktywo z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego. Na dzień 31.12.2021 roku wartość pozostałych należności 
wyniosła 2.174 tys. zł, a wartość z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosła 1.199 tys. zł. 
Na pozostałe długoterminowe należności Grupy składa się kwota 2.124 tys. zł, która jest należnością 
od jednostki dominującej wyższego szczebla tj. Marshall Nordic Ltd. Na dzień 31.03.2022 roku wartość 
pozostałych należności wyniosła 2.124 tys. zł, a wartość z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
wyniosła 717 tys. zł. Na pozostałe długoterminowe należności Grupy składa się kwota 2.124 tys. zł, 
która jest należnością od jednostki dominującej wyższego szczebla tj. Marshall Nordic Ltd.  

Tabela nr 16. Zmiana stanu aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego za rok 
2021 

ZMIANA STANU AKTYWÓW  
I REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGO ZA ROK 
2021 

STAN NA POCZĄTEK 
OKRESU 

PODATEK ODROCZONY 
UJĘTY W WYNIKU STAN NA KONIEC OKRESU 

Różnice przejściowe dotyczące aktywów z 
tytułu podatku odroczonego:    
Zobowiązania finansowe  0 47 47 
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe  0 222 225 
Aktywo z tytułu strat podatkowych 858 (157) 701 
Wycena akcji (5) 170 166 
Pozostałe 271 (210) 61 

 1 127 72 1 199 
 Odpis na aktywo               -                -                -   

 1 127 72 1 199 
Różnice przejściowe dotyczące rezerwy z 
tytułu podatku odroczonego:    
 Należności z tytułu pożyczek  10 (3) 7 
 Pozostałe aktywa  7 (7) 0 

 17 (10) 7 
Razem aktywa (rezerwy) z 
tytułu podatku odroczonego 1110 82 1 192 

Źródło: Emitent 

Aktywa obrotowe 

Główną pozycja aktywów obrotowych są należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe. Wartość tej 
pozycji aktywów na dzień 31.03.2022 roku wynosiła 2.194 tys. zł, a na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 
2.558 tys. zł. Na dzień 31.12.2020 r. należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe wynosiły 14.388 
tys. zł.  

Kolejną pozycją aktywów obrotowych są pozostałe aktywa finansowe, które na dzień 31.03.2022 roku 
wynosiły 1.879 tys. zł, a na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 2.061 tys. zł, na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 
471 tys. zł Pozycja ta praktycznie w całości składa się z należności z tytułu pożyczek.  

Na dzień 31.03.2022 roku Grupa Kapitałowa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 233 ty. zł, 
zo oznacza spadek o 71,55% w stosunku do środków pieniężnych na koniec 2021 roku. Na dzień 
31.12.2021 roku Grupa Kapitałowa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 819 tys. zł, a na dzień 
31.12.2020 r. dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 634 tys. zł, co oznacza wzrost o 29,18%. 
Środki pieniężne są zgromadzone w kasie oraz na rachunkach bankowych i są używane do bieżącej 
działalności operacyjnej. 
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Analiza pasywów 

Tabela nr 17. Analiza pasywów 
 

 
Źródło: Emitent 

Kapitały własne 

Wysokość kapitału zakładowego na koniec 2021 roku wynosiła 3.502 tys. zł i była identyczna jak 
wysokość kapitału zakładowego na koniec 2020 roku. Na dzień 31.03.2022 r. wartość ta nie uległa 
zmianie.  

Suma kapitału zapasowego, zysków zatrzymanych oraz pozostałych kapitałów na koniec 2021 roku 
wyniosła – 2.295 tys. zł, a na koniec 2020 roku wyniosła 494 tys. zł, a więc zmniejszyła się o 2.789 tys. 
zł. Na dzień 31.03.2022 r. suma ta wyniosła – 3.052 tys. zł.  

Kapitały własne na 31.12.2021 r. wynosiły 3.836 tys. zł, co oznacza spadek o 55,26% w stosunku do 
kapitałów własnych na dzień 31.12.2020 roku, które wynosiły 8.575 tys. zł. Kapitały własne na 
31.03.2022 r. wynosiły 3.068 

Zobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania długoterminowe na 31.12.2021 r. wynosiły 130 tys. zł, co oznacza, że były o 96,91% 
niższe niż zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2020 r.  

Zobowiązania krótkoterminowe 

Tabela nr 18. Zobowiązania krótkoterminowe 

 
 Źródło: Emitent 

Pomiędzy dniem 31.12.2021 r. a końcem 2020 roku nastąpił wzrost zobowiązań krótkoterminowych o 
11,35%. Największy wzrost nastąpił w pozycji rezerw krótkoterminowych w wyniku utworzenia rezerw 
na prowadzone sprawy sądowe (dokładnie opisane w punkcie 14 rozdziału Opis działalności Grupy). 

Na dzień 31.03.2022 r. zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 4.260 tys. zł i były one mniejsze o 
16,83% niż zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2021 roku.  

7.3. Płynność i zasoby kapitałowe 

Emitent nie jest ograniczony w wykorzystaniu z zasobów kapitałowych na mocy jakichkolwiek umów.  

Z uwagi na art. 396 Kodeksu spółek handlowych każda zarejestrowana w Polsce spółka akcyjna 
zobowiązana jest do corocznego dokonywania odpisu na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 
8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki taki kapitał zapasowy nie osiągnie wartości co najmniej 1/3 
kapitału zakładowego. Kapitały zapasowe obecnie istniejące w Spółce spełniają wymagania zawarte w 
art. 396 Kodeksu spółek handlowych. 

 

 

Pasywa
31.03.2022 
(niebadane)

31.12.2021
(dane badane)

31.12.2020
(dane skorygowane)

Udział kapitałów własnych w pasywach ogółem 41,27% 42,20% 49,33%
Udział zobowiązań długoterminowych w pasywach ogółem 1,43% 1,43% 24,21%
Udział zobowiązań krótkoterminowych w pasywach ogółem 57,30% 56,36% 26,47%
Razem 100,00% 100,00% 100,00%

[w tys. PLN]
31.03.2022 
(niebadane)

31.12.2021
(dane badane)

31.12.2020
(dane skorygowane)

Zobowizania krótkoterminowe 4 260                            5 122                            4 600                              
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 871                            2 158                            2 262                              
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 933                                1 426                            1 636                              
Pozostałe zobowiązania finansowe 40                                   22                                   -                                   
Bieżące zobowiązania podatkowe 211                                313                    505                      
Rezerwy krótkoterminowe 1 205                            1 202                 197                      
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Tabela nr 19. Płynności i zasoby kapitałowe 
 01.01 – 

31.03.2022 
(niebadane) 

2021 
(badane) 

2020 
(skorygowane) 

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA    

Zysk / Strata przed opodatkowaniem (283) (1 319) 396 

Korekty razem: (590) 367 (770) 

Amortyzacja 14 3 11 
Odsetki kosztowe 4 26 40 
Odsetki przychodowe (26) (41) (42) 
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 149 10 694 
Zmiana stanu rezerw 0 1 007 50 
Zmiana stanu zapasów 0 0 18 
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych (120) (166) (4 624) 
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych (444) 344 (1 910) 
Zmiana stanu portfela inwestycyjnego 0 0 0 
pozostałe korekty (18) (955) (5 008) 
Gotówka z działalności operacyjnej (873) (952) (374) 

Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 0 0 0 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (873) (952) (374) 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA    

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 
Zbycie inwestycji w nieruchomości 0 0 0 
Zbycie aktywów finansowych 546 2 071 1 306 
Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne (87) (951) 0 
Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 269 0 0 
Udzielone pożyczki 0 32 453 
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych oraz 
nieruchomości inwestycyjnych 

(4) 10 
 

11 

Wydatki na aktywa finansowe (33) 281 1 379 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 691 861 369 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA     

Wpływy netto z emisji akcji 0 0 764 
Kredyty i pożyczki 96 2 113 1 923 
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 200 
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 
Spłaty kredytów i pożyczek (495) 1 805 1 129 
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 632 
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (6) 0 0 
Odsetki  0 31 145 
Inne wypływy (wydatki) finansowe 0 0 (1 604) 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (404) 277 (624) 

Przepływy pieniężne netto razem przed skutkami zmian kursów wymiany (586) 186 (629) 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto razem (586) 186 (629) 

Środki pieniężne na początek okresu 819 634 1 262 

Środki pieniężne na koniec okresu 233 819 634 

Źródło: Sprawozdanie Finansowe 

W 2021 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były ujemne i wyniosły - 952 tys. zł, w 
analogicznym okresie 2020 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były ujemne i wyniosły 
- 374 tys. zł. W I kwartale 2022 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej także były ujemne 
i wyniosły -873 tys. zł.  

W zakresie przepływów inwestycyjnych w 2021 roku przepływy te były dodatnie i wyniosły 861 tys. zł. 
W 2020 roku wpływy z działalności inwestycyjnej były o 369 tys. zł wyższe niż wydatki z tytułu 
działalności inwestycyjnej. W I kwartale 2022 roku przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 
były dodatnie i wyniosły 691 tys. zł.  

W zakresie działalności finansowej w 2021 roku Grupa miała dodatnie przepływy w kwocie 277 tys. zł. 
W 2020 roku przepływy netto z działalności finansowej były ujemne i wyniosły -624 tys. zł. W I kwartale 
2022 roku przepływy pieniężne z działalności finansowej były ujemne i wyniosły - 404 tys. zł. 
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Udzielone zabezpieczenia i poręczenia 

Grupa Kapitałowa nie jest stroną żadnych umów poręczeń i nie udzieliła żadnych zabezpieczeń na 
swoim majątku.  

7.4. Nakłady kapitałowe (inwestycyjne) 
W okresie od daty Sprawozdania Finansowego do Daty Prospektu Emitent nie dokonał żadnych inwestycji 
kapitałowych oraz nie posiadał żadnych wiążących zobowiązań inwestycyjnych.  

7.5. Istotne zasady rachunkowości, szacunki i profesjonalny osąd 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za rok zakończony 31 grudnia 2020 zostało 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wydanymi 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i przyjętymi przez Unię Europejską 
(MSSF), a śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za I półrocze 
2021 zostało sporządzone z zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości „Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa”. Należy zauważyć, że poniższe podsumowanie wybranych 
najważniejszych zasad rachunkowości, szacunków i osądów nie powinno być utożsamiane z 
wyczerpującym ujawnieniem przyjętych przez Grupę zasad rachunkowości, szacunków i osądów. 

Sporządzenie Sprawozdań Finansowych wymagało od Zarządu jednostki dominującej osądów, 
szacunków oraz założeń, które mają wpływ na prezentowane przychody, koszty, aktywa i zobowiązania 
i powiązane z nimi noty oraz ujawnienia dotyczące zobowiązań warunkowych.  

Oszacowania i osądy poddaje się nieustannej weryfikacji. Wynikają one z dotychczasowych 
doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań, co do przyszłych zdarzeń, które w danej 
sytuacji wydają się zasadne.  

Emitent dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące przyszłości. Szacunki i związane z nimi 
założenia opierają się o doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Uzyskane w 
ten sposób oszacowania księgowe mogą odbiegać od rzeczywistych wyników. Szacunki i leżące u ich 
podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmianę wielkości szacunkowych ujmuje się w 
okresie, w którym nastąpiła weryfikacja, jeśli dotyczy ona wyłącznie tego okresu, lub w okresie 
bieżącym i okresach przyszłych, jeśli zmiana dotyczy ich na równi z okresem bieżącym.  

Podstawowe obszary, w których szacunki Zarządu mają istotny wpływ na sprawozdanie finansowe to 
szacowana utrata wartości firmy – Grupa testuje wartość firmy pod kątem utraty wartości, zgodnie z 
zasadami rachunkowości przedstawionymi w notach do Sprawozdań Finansowych. Wartość ośrodków 
wypracowujących środki pieniężne, czyli spółek, do których odnosi się wartość firmy, wyliczana jest 
metodą DCF czy też metoda ceny sprzedaży jaka byłaby możliwa do uzyskania. Dla notowanych 
papierów wartościowych, dla których istnieje aktywny rynek jako wartość godziwą przyjmuje się 
wartość obliczoną jako średnia wartość kursu danej akcji oparta o średnie wartości kursu akcji ważone 
obrotami z różnych okresów poprzedzających dzień bilansowy oraz średnie wartości kursu akcji 
ważone obrotami z analogicznych okresów poprzedzających dzień sporządzenia wyceny.  

W przypadku, gdy rynek uznaje się za mało aktywny, w szczególności dla spółek, których notowania 
rozpoczęły się w ciągu roku od dnia bilansowego Zarząd może podjąć decyzje, aby dla potwierdzenia 
wartości godziwej dokonać dodatkowego oszacowania na podstawie modelu wyceny metodą 
porównawczą.  

Wycena akcji metodami porównawczymi (wskaźnikowymi) opiera się na wykorzystaniu wskaźników 
odnoszących rynkową cenę akcji porównywalnych spółek do wartości określonych zmiennych 
charakteryzujących działalność tych spółek, takich jak np. przychody ze sprzedaży, zysk netto czy 
wartość księgowa na jedną akcję. Kluczowe elementy wyceny porównawczej (wskaźnikowej) to wybór 
odpowiedniej grupy porównawczej (notowane podmioty prowadzące działalność możliwie najbardziej 
zbliżoną do działalności podmiotu wycenianego) oraz wybór wskaźników stanowiących bazę do 
wyceny. Wycena porównawcza przebiega poprzez odniesienie odpowiednich zmiennych 
charakteryzujących działalność podmiotu wycenianego do średniej lub mediany wartości właściwego 
wskaźnika dla podmiotów tworzących grupę porównawczą.  
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Celem wyceny porównawczej jest ustalenie ceny, po której mogłaby zostać zawarta potencjalna 
transakcja rynkowa na wycenianym podmiocie na dzień sporządzania wyceny. Tak uzyskaną wartość 
we wszystkich przypadkach skorygowano do wartości z notowań, które były niższe niż wartość 
oszacowana. 

Szacunki i oceny przyjęte na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego są oparte na 
doświadczeniu wynikającym z danych historycznych oraz analizy przyszłych zdarzeń, w szczególności 
prognoz finansowych, których prawdopodobieństwo zajścia, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu jest 
duże. W kolejnych okresach sprawozdawczych przyjęte szacunki i oceny są poddane weryfikacji i w 
przypadku zmiany czynników, które wpłynęły na wielkość szacunków odpowiednio korygowane. 

7.6. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o niepublikowaniu prognoz oraz o niepublikowaniu wyników 
szacunkowych. 

7.7. Informacje finansowe pro-forma 

W ocenie Zarządu Emitenta nie wystąpiły okoliczności stanowiące przesłanki do przygotowania i 
publikacji informacji finansowych pro forma. 
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OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY  
1. Informacje ogólne 

 Grupa Kapitałowa prowadzi działalność w segmencie odnawialnych źródeł energii ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na projekty fotowoltaiczne.  

Działalność Grupy Kapitałowej można podzielić na pięć elementów:  

1) Dewelopment projektów elektrowni fotowoltaicznych – działalność ta realizowana jest poprzez 
spółki celowe, które zawierają umowę dzierżawy gruntów pod elektrownie fotowoltaiczne oraz 
przeprowadzają proces pozyskania pozwolenia na budowę.  

2) Rozwój magazynów energii – spółka zależna Novavis Storage Sp. z o.o. prowadzi innowacyjny 
projekt dotyczący magazynowania energii. W 2020 roku Novavis Storage Sp. z o.o. podpisała 
umowę powołania konsorcjum (joint venture), którego celem jest realizacja projektu związanego 
z wielkoskalowym magazynowaniem energii, w tym opracowanie i budowa pilotażowego 
hybrydowego magazynu energii o przewidywanej mocy 10 MW i pojemności 38 MWh, 
z zastosowaniem autorskiego systemu automatyki. Projekt zakłada wykorzystanie funduszy 
europejskich w ramach projektu Innovation Fund Large Scale Projects.  

3) Kompleksowa obsługa projektów fotowoltaicznych przeznaczonych dla prosumentów w sektorze 
B2B (przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej) - 
poprzez spółkę zależną VOOLT S.A. Grupa Kapitałowa świadczy usługi związane z prosumentem 
biznesowym i zajmuje się projektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych głownie dla klienta 
biznesowego.  

4) Doradztwo i pośrednictwo w procesach sprzedaży projektów fotowoltaicznych, które zostały 
przygotowane przez innych deweloperów na rzecz inwestorów branżowych – projekty tego typu 
realizowane są bezpośrednio na poziomie Novavis Group S.A.  

5) Kompleksowa realizacja projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej – usługi 
tego typu świadczone będą przez nowo powołaną spółkę NOVAVIS ESCO Sp. z o.o.  

2. Historia Grupy Kapitałowej 

Emitent pierwotnie został powołany pod nazwą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka 
Akcyjna aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 1994 roku. Spółka została powołana w ramach programu 
powszechnej prywatyzacji, mającego na celu restrukturyzację polskich sprywatyzowanych 
przedsiębiorstw i zajmowała się zarządzaniem portfelem udziałów w posiadanych spółkach. W 2004 
roku po zakończeniu programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i po sprzedaży całości portfela 
inwestycyjnego rozpoczął się proces likwidacji Spółki, który jednak nie został zakończony. W 2008 roku 
akcjonariusze podjęli uchwałę o połączeniu V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. z 
Pierwszym Narodowym Funduszem Inwestycyjnym S.A. oraz Narodowym Funduszem Inwestycyjnym 
Fortuna S.A. W 2009 roku Spółka zmieniła nazwę na Rubicon Partners NFI S.A., a następnie Rubicon 
Partners S.A. Od 2009 roku Spółka koncentrowała się na działalności private equity, inwestycjach w 
spółki publiczne oraz doradztwie transakcyjnym, a więc szeroko rozumianej bankowości inwestycyjnej.  

W końcu 2017 roku Zarząd Spółki ogłosił rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych i wskazał, że będzie 
poszukiwał inwestora, który byłby zainteresowany rozwojem Spółki. Niestety działania te nie 
przyniosły efektu i we wrześniu 2019 roku Spółka ogłosiła aktualizację swoich działań w zakresie opcji 
strategicznych. Zgodnie z komunikatem, Zarząd dokonał ponownej analizy opcji strategicznych, które 
sprowadziły się do działań w dwóch równoległych kierunkach: 

1) Emitent podjął działania zmierzające do znalezienia inwestora zainteresowanego przejęciem 
większościowego pakietu akcji spółki zależnej Emitenta - Rubicon Partners Corporate Finance S.A.  

2) Równolegle Emitent będzie nadal prowadził działania zmierzające do pozyskania nowego 
inwestora, który zaangażuje się kapitałowo i operacyjnie w Spółkę poprzez podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki (w wyniku przeprowadzenia emisji nowych akcji obejmowanych za gotówkę 
lub aport lub zakup istniejących akcji Spółki). 
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W efekcie tych działań w dniu 19 grudnia 2019 roku Emitent zbył 100% udziałów w spółce Rubicon 
Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie i przestał tworzyć grupę kapitałową. 

W dniu 1 października 2020 roku Emitent nabył 4.780.000 akcji Voolt S.A. stanowiących 56,76% 
kapitału i dających prawo do 56,76% głosów na walnym zgromadzeniu. W efekcie powstała Grupa 
Kapitałowa, która obejmowała Voolt S.A. i jego spółki zależne Voolt Sp. z o.o., CAC PV Sp. z o.o., SPV 
Energia Sp. z o.o. i Chata Sp. z o.o. W tym samym miesiącu Emitent powołał 5 spółek celowych – NG 
PV 1 Sp. z o.o., NG PV 2 Sp. z o.o., NG PV 3 Sp. z o.o., NG PV 4 Sp. z o.o. i NG PV 5 Sp. z o.o. – w ramach, 
których rozpoczął proces dewelopmentu elektrowni fotowoltaicznych.  

Działalność Grupy Kapitałowej koncentruje się na segmencie odnawialnych źródeł energii ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na projekty fotowoltaiczne.  

W 2021 roku do grupy dołączyły kolejne podmioty. W marcu 2021 roku Emitent powołał kolejną spółkę 
celową do realizacji projektów elektrowni fotowoltaicznych – Mille Vis Sp. zo.o. gdzie objął 70% 
udziałów. We wrześniu 2021 roku Emitent objął 25.000 akcji spółki Paged Energy S.A. stanowiących 
10% kapitału i dających prawo do 10% głosów na walnym zgromadzeniu. W październiku 2021 roku 
Emitent objął 225 udziałów spółki NOVAVIS ESCO Sp. z o.o. stanowiących 45% kapitału i dających 
prawo do 45 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, która będzie się zajmować kompleksową realizacją 
projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej.  

W czerwcu 2022 roku Emitent powołał spółki NG PV 7 Sp. z o.o., NG PV 8 Sp. z o.o., NG PV 9 Sp. z o.o. 
i NG PV 10 Sp. z o.o., a w lipcu 2022 r. spółkę NG PV 6 Sp. z o.o. Wszystkie te podmioty są przeznaczone 
do realizacji projektów fotowoltaicznych. Na Dzień Prospektu spółki NG PV 6 Sp. z o.o. i NG PV 10 Sp. 
z o.o. nie podpisały żadnych umów dzierżawy gruntów pod projekty fotowoltaiczne.  

3. Przewagi konkurencyjne 

Spółki Grupy Kapitałowej działają na rynku odnawialnych źródeł energii, a w szczególności fotowoltaiki 
od 2011 roku. Grupa Kapitałowa dysponuje kompetencjami pozwalającymi w sposób sprawny 
przeprowadzić całość procesu inwestycyjnego związanego z budową elektrowni fotowoltaicznej, 
poczynając od zgody środowiskowej, warunków zabudowy, warunków przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, pozwolenia na budowę, przygotowania modelu finansowego, pozyskania 
finansowania bankowego, fizycznego wybudowania elektrowni i jej uruchomienie.  

Grupa posiada znaczący portfel projektów fotowoltaicznych 

Na Datę Prospektu Grupa Kapitałowa poprzez spółki celowe posiadała projekty fotowoltaiczne o 
planowanej mocy 430,32 MW. Projekty są na wczesnym etapie przygotowania to znaczy, że jest 
podpisana umowa dzierżawy, przygotowana jest karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) oraz 
przygotowywane są raporty środowiskowe. Grupa cały czas pozyskuje nowe dzierżawy, które pozwolą 
rozbudować planowany portfel projektów.  

Grupa posiada kompetentny i doświadczony zespół  

W strukturach Grupy zatrudnione są osoby, które gwarantują przeprowadzenie całości procedury 
pozyskania pozwolenia na budowę dla elektrowni fotowoltaicznej. Grupa wewnętrznymi zasobami 
obsługuje całość procesu co znacząco przyśpiesza pracę nad projektem oraz pozwala precyzyjne 
kontrolować etap w jakim znajduje się projekt.  

Grupa posiada zasoby doświadczenie w realizacji projektów fotowoltaicznych 

Spółka z Grupy Kapitałowej tj. Voolt S.A. posiada doświadczenie w budowie elektrowni 
fotowoltaicznych różnej skali (od kilkudziesięciu kW do kilku MW). Pozwala to na samodzielną 
realizację mniejszych projektów oraz pozwala na bieżące śledzenie cen związanych z wykonawstwem 
(ceny paneli fotowoltaicznych, ceny inwerterów, ceny kabli, ceny falowników, ceny stacji trafo, itd.) i 
pozwala na realistyczne przygotowywanie modeli finansowych.  
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Grupa posiada doświadczenie w doradztwie przy transakcjach sprzedaży projektów OZE 

Na poziomie Emitenta funkcjonuje zespół zajmujący się doradztwem dla podmiotów zainteresowanych 
zakupem lub sprzedażą projektów OZE. Mając dostęp do inwestorów zainteresowanych pozyskaniem 
projektów na różnym etapie rozwoju oraz mając wiedzę o projektach przygotowywanych przez 
mniejszych deweloperów Grupa łączy strony i pobiera prowizję w przypadku, kiedy dojdzie do 
transakcji. Dzięki temu Grupa ma dostęp do bieżących danych transakcyjnych i wiedzę o istotnych dla 
inwestorów warunków jakim muszą odpowiadać projekty fotowoltaiczne.  

4. Strategia i cele 

Celem strategicznym Grupy Kapitałowej jest uzyskanie silnej pozycji na rynku fotowoltaicznym w 
Polsce w szczególności w zakresie dewelopmentu projektów fotowoltaicznych oraz magazynów 
energii.  

Dewelopment projektów fotowoltaicznych 

W kolejnych latach Grupa Kapitałowa będzie się koncentrowała na pozyskaniu lokalizacji pod 
elektrownie fotowoltaiczne. Dysponowanie lokalizacją pozwala na sprawne zaplanowanie procesu 
dewelopmentu i dopasowanie go do modernizacji sieci energetycznych. W kolejnych latach nakłady na 
modernizację sieci powinny znacząco rosnąć, co spowoduje, że uzyskanie warunków przyłączenia 
stanie się łatwiejsze. Lokalizacje, które dzisiaj nie mogą być rozpatrywane jako miejsce realizacji 
elektrowni fotowoltaicznej ze względu na brak możliwości przyłączenia (zaplanowane moce i rozpływy 
sieci nie dają możliwości podłączenia kolejnych źródeł mocy) za kilka lat mogą zostać pozytywnie 
rozpatrzone. Kluczowe jest zbudowanie w kolejnych latach portfela lokalizacji, których dewelopment 
będzie możliwy w miarę upływu czasu. W krótszym okresie Grupa będzie się koncentrować na 
pozyskaniu lokalizacji, które mogą uzyskać warunki przyłączenia do już istniejącej infrastruktury.  

Nowe lokalizacje będą pozyskiwane na kolejne spółki celowe, które będzie powoływał Novavis Group 
S.A. samodzielnie albo we współpracy z podmiotami posiadającymi zasoby niezbędne dla pozyskiwania 
umów dzierżawy. Każdorazowe podpisanie umowy dzierżawy jest poprzedzone procesem 
sprawdzającym, który przeprowadzany jest dla każdej lokalizacji przez pracowników Grupy Kapitałowej 
Novavis Group S.A. W obecnej strategii Grupa koncentruje się na pozyskaniu lokalizacji o możliwie 
dużej powierzchni, tak aby projektowane elektrownie fotowoltaiczne miały moc powyżej 10 MW. 
W ostatnich latach dominowały elektrownie o mocy do 1MW, co było związane z preferencyjnymi 
warunkami aukcji organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Grupa koncentruje się na 
większych projektach, które będą oferowane inwestorom branżowym. 

Do końca 2025 roku Grupa planuje pozyskać lokalizacje, które pozwolą na zwiększenie 
dewelopowanych projektów do 550 MW – 650 MW.  

Docelowo na każdej z pozyskanych lokalizacji będzie przeprowadzony pełen proces projektowy 
zakończony pozyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej. Grupa 
planuje uzyskanie pierwszych pozwoleń na II połowę 2022 roku i docelowo uzyskiwanie pozwoleń na 
około 100 – 150 MW roczne.  

Model działania Grupy zakłada realizację marży deweloperskiej. Oznacza to, że projekt posiadający 
prawomocne pozwolenie na budowę będzie oferowany do sprzedaży, a w wielu wypadkach może być 
już objęty umową przedwstępną.  

Na tym etapie rozwoju Grupy nie ma planów samodzielnej budowy elektrowni fotowoltaicznych i 
sprzedaży projektów po wybudowaniu, bo wiązałoby się to z koniecznością pozyskania znaczącego 
finansowania i znaczącym wzrostem ryzyka.  

Magazyny energii 

Grupa Kapitałowa poprzez spółkę zależną Novavis Storage Sp. z o.o. aktywnie działa na rynku 
magazynowania energii. Segment ten jest stosunkowo nowy w Polsce i został dopiero uregulowany w 
sposób prawny, poprzez wprowadzenie do Prawa Energetycznego przepisów regulujących działalność 
magazynów energii. Grupa Kapitałowa Novavis Group ma ambicję zostać liderem tego rynku, oferując 
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rozwiązania związane z projektowaniem, przygotowaniem inwestycji i dostarczeniem innowacyjnych 
technologii. 

W 2020 roku Novavis Storage Sp. z o.o. podpisała umowę powołania konsorcjum (joint venture). 
Stroną zawartej umowy jest Innovation AG należąca do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych 
Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. Celem powołanego konsorcjum jest realizacja projektu 
związanego z wielkoskalowym magazynowaniem energii, w tym opracowanie i budowa pilotażowego 
hybrydowego magazynu energii o przewidywanej mocy 10 MW i pojemności 38 MWh, z 
zastosowaniem autorskiego systemu automatyki. Zgodnie z założeniami wykorzystywać on będzie 
akumulatory litowo-jonowe, redukcyjne baterie przepływowe oraz innowacyjną technologię 
wodorową - tak zwany "zielony wodór". Powyższe pozwoli na świadczenie usług systemowych 
służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnej węzła energetycznego. Projekt zakłada 
wykorzystanie funduszy europejskich w ramach projektu Innovation Fund Large Scale Projects. 
Wniosek o finansowanie hybrydowego magazynu energii został skutecznie złożony w dniu 
29 października 2020 roku, uzyskał pozytywną rekomendację i przyznane zostało dofinansowanie w 
wysokości 21 mln EUR, przy czym umowa o dofinansowanie wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym nie została jeszcze podpisana. Grupa Kapitałowa zakłada, że realizacja projektu zakończy 
się w 2023 roku i będzie to jeden z największych magazynów energii w Polsce, którego wartość może 
przekroczyć 70 mln zł.  

Bazując na obecnej wiedzy zespołu oraz zakładając zdobycie praktycznych doświadczeń przy budowie 
hybrydowego magazyny energii Grupa planuje wdrożenie magazynów energii przy części lub całości 
dewelopowanych elektrowni fotowoltaicznych co pozwoli na stabilizację produkcji i regulację pracy 
sieci energetycznej. Grupa szacuje, że w kolejnych latach koszty technologii magazynowania energii 
będą spadać, a projekty fotowoltaiczne połączone z magazynami energii jako źródło hybrydowe o 
stabilnej charakterystyce produkcji energii elektrycznej będą preferowane przy uzyskiwaniu warunków 
przyłączenia do sieci.  

Usługi dla prosumentów  

W ramach Grupy Kapitałowej usługi dla prosumentów są realizowane przez spółkę zależną Voolt S.A. 
W kolejnych latach planowane jest zwiększenie liczby obsługiwanych kontraktów i zwiększenie 
przychodów ze sprzedaży do poziomu około 40 – 50 mln zł w 2024 roku. Grupa koncentrując się na 
kliencie biznesowym, który produkowaną energię w zasadniczej części zużywa na potrzeby własne, nie 
jest istotnie uzależniona od zmian w prawie. Planowane na 2022 rok zmiany w zasadach rozliczania 
prosumentów indywidualnych mogą spowodować istotne ograniczenie zainteresowania tego typu 
inwestycjami, co może istotnie odbić się na przychodach podmiotów koncentrujących się na obsłudze 
prosumenta indywidualnego, ale zdaniem Grupy nie będzie miało wpływu na prosumenta 
biznesowego, który przy rosnących cenach energii będzie coraz bardziej zainteresowany 
uniezależnieniem się do obecnych dostawców.  

Zwiększanie skali działalności (większy wolumen kontraktów) powinno wpłynąć na poprawę marży na 
realizowanych kontraktach. Większe wolumeny zakupu paneli fotowoltaicznych, stelaży, kabli, 
inwerterów i pozostałego osprzętu pozwalają uzyskać znaczne rabaty u dostawców, a przy 
odpowiednio dużych wolumenach zamówień dostawy mogą być realizowane bezpośrednio od 
producentów poszczególnych elementów z pominięciem pośredników. Takie działania będą jednak 
wymagały zaangażowania większego kapitału obrotowego.  

Kolejnym krokiem będzie oferowanie klientom bardziej zaawansowanych rozwiązań np.: mała 
elektrownia fotowoltaiczna połączona z magazynem energii. Pozwoli to zwiększyć skalę działalności i 
wykorzystać kompetencje zgromadzone w Grupie Kapitałowej.  

Grupa pracuje nad zwiększeniem kompleksowości oferty i prowadzi rozmowy z funduszami oraz 
firmami leasingowymi w sprawie wprowadzenia oferty, która pozwalałaby zainteresowanym 
podmiotom uzyskać finansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznych. 
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5. Opis działalności 

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność w segmencie odnawialnych źródeł energii ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na projekty fotowoltaiczne.  

Działalność Grupy Kapitałowej można podzielić na pięć elementów:  

1) Dewelopment projektów elektrowni fotowoltaicznych  

Działalność ta realizowana jest poprzez spółki celowe, które zawierają umowę dzierżawy gruntów 
pod elektrownie fotowoltaiczne oraz przeprowadzają proces pozyskania pozwolenia na budowę. 
Całość procesu pozyskania w zależności od uwarunkowań projektu może trwać od 9 do 24 
miesięcy. Przygotowanie projektu elektrowni fotowoltaicznej zaczyna się od określenia lokalizacji 
oraz podpisania umowy dzierżawy gruntów. Grunty są wyszukiwane przez pośredników 
nieruchomości, pracowników spółki oraz Zarząd Grupy. Posiadając szerokie doświadczenie 
inwestycyjne i dużą sieć kontaktów Grupa potrafi samodzielnie wyszukiwać lokalizacje o dużej 
powierzchni, które mogą być dzierżawione pod projekty związane z fotowoltaiką. Każda tego typu 
lokalizacja musi zostać zweryfikowana pod kątem możliwości uzyskania warunków zabudowy. Po 
zawarciu umowy dzierżawy przygotowywany jest dokument Karta Informacyjna Przedsięwzięcia 
(KIP), uzyskiwana jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (o ile jest wymagana), decyzja 
o warunkach zabudowy (o ile teren nie jest objęty planem miejscowym), decyzję o warunkach 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz ostatecznie pozwolenie na budowę. Po 
uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę można rozpocząć prace zmienne i przygotowanie 
budowy elektrowni fotowoltaicznej. Całość prac związanych z przygotowaniem dokumentacji, 
korespondencją z urzędami gmin, powiatów oraz zakładów energetycznych jest prowadzona przez 
pracowników Grupy i podmioty zewnętrzne współpracujące z podmiotami z Grupy Kapitałowej od 
wielu lat (w większości przypadków na zasadzie wyłączności).  

Na obecnym etapie Grupa zakłada, że projekty elektrowni fotowoltaicznych po uzyskaniu 
prawomocnego pozwolenia na budowę będą sprzedawane do inwestorów zainteresowanych 
wybudowaniem takich projektów.  

Tabela nr 20. Zestawienie dewelopowanych projektów 

Nazwa Spółki Gmina 
Powierzchnia 

lokalizacji 
Planowana moc 
elektrowni PV 

NG PV 1 Sp. z o.o. Krzywda 2,23 ha 1,46 MWp 
NG PV 1 Sp. z o.o. Gołdap 41,44 ha 23,53 MWp 
NG PV 1 Sp. z o.o. Rybno 41,87 ha 15,15 MWp 
NG PV 1 Sp. z o.o. Górowo-Iławieckie 121,00 ha 61,23 MWp 
NG PV 2 Sp. z o.o. Osina 32,31 ha 21,41 MWp 
NG PV 3 Sp. z o.o. Barlinek 22,59 ha 16,93 MWp 
NG PV 4 Sp. z o.o. Kolno 34,14 ha 9,45 MWp 
NG PV 5 Sp. z o.o. Manowo 73,31 ha 47,95 MWp 
NG PV 5 Sp. z o.o. Manowo 101,17 ha 66,15 MWp 
NG PV 5 Sp. z o.o. Wyszębórz 73,00 ha 60,69 MWp 
NG PV 5 Sp. z o.o. Braniewo 106,00 ha 73,30 MWp 
NG PV 7 Sp. z o.o. Lelkowo 82,00 ha 43,00 MWp 
NG PV 8 Sp. z o.o. Sławatycze 93,50 ha 63,50 MWp 
NG PV 9 Sp. z o.o. Stare Juchy 52,00 ha 9,00 MWp 
Mille-Vis Sp. z o.o. Kozłowo 41,22 ha 27,84 MWp 
Mille-Vis Sp. z o.o. Srokowo 13,03 ha 5,23 MWp 

 935,76 ha 545,82 MWp 
Źródło: Emitent 

W procesie pozyskiwania dokumentacji kluczowe elementy to decyzja o uwarunkowaniach 
środowiskowych oraz warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W przypadku gdy 
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decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jest negatywna nie będzie możliwości uzyskania 
pozwolenia na budowę. W przypadku składania wniosku o uzyskanie warunków przyłączenia 
konieczne jest wpłacenie do zakładu energetycznego zaliczki na poczet prac przyłączeniowych. 
Kwota zaliczki jest pochodną mocy planowanej elektrowni, która będzie podlegać przyłączeniu do 
sieci elektroenergetycznej i wynosi 30 tys. zł za 1 MW, ale nie więcej niż 3 mln zł. W przypadku 
dużych projektów fotowoltaicznych oznacza to konieczność zaangażowania dużych środków 
pieniężnych.  

Grupa Kapitałowa ma podpisane porozumienia z kilkoma podmiotami zagranicznymi 
zainteresowanymi pozyskaniem projektów elektrowni fotowoltaicznych, które posiadają 
prawomocne pozwolenie na budowę. Podmioty te są gotowe na wstępnym etapie rezerwować 
poszczególne projekty dewelopowane przez Grupę i partycypować w kosztach tych projektów, a 
w szczególności sfinansować zaliczkę wpłacaną do zakładu energetycznego w związku z wnioskiem 
o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.  

Grupa szacuje, że pierwsze transakcje sprzedaży projektów elektrowni fotowoltaicznych nastąpią 
w II połowie 2022 roku. Wcześniej Grupa może zawrzeć umowy związane z rezerwacją konkretnych 
projektów dla inwestorów, którzy zadeklarują partycypowanie w kosztach przygotowania takich 
projektów.  

Z punktu widzenia Grupy kluczowym aktywem w tym segmencie są posiadane umowy dzierżawy 
lokalizacji pod elektrownie fotowoltaiczne oraz zespól pracowników, który posiada doświadczenie 
w pozyskiwaniu stosownych decyzji i pozwoleń.  

2) Magazyny energii 
Projekty magazynów energii w ramach Grupy Kapitałowej prowadzi spółka zależna Novavis 
Storage Sp. z o.o. W 2020 roku Novavis Storage Sp. z o.o. podpisała umowę powołania konsorcjum 
(joint venture). Stroną zawartej umowy jest Innovation AG należąca do Zgorzeleckiego Klastra 
Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. Celem powołanego 
konsorcjum jest realizacja projektu związanego z wielkoskalowym magazynowaniem energii, w 
tym opracowanie i budowa pilotażowego hybrydowego magazynu energii o przewidywanej mocy 
10 MW i pojemności 38 MWh, z zastosowaniem autorskiego systemu automatyki. Zgodnie z 
założeniami wykorzystywać on będzie akumulatory litowo-jonowe, redukcyjne baterie 
przepływowe oraz innowacyjną technologię wodorową - tak zwany "zielony wodór". Powyższe 
pozwoli na świadczenie usług systemowych służących stabilizacji i regulacji pracy sieci 
dystrybucyjnej węzła energetycznego. W dniu 29 października 2020 roku został złożony wniosek o 
finansowanie hybrydowego magazynu energii. Wniosek skierowany był do Funduszy Europejskich 
w ramach programu „Fundusz Innowacji”, nr wniosku 101035728-1. Dofinansowanie dotyczy 
projektu o nazwie "Me Grid – System aktywnej i inteligentnej sieci e-prosumenckiej do 
wytwarzania i magazynowania zielonej energii" w ramach programu Innovation Fund Large Scale 
Project- InnovFund-LSC-2020-Two-Stage. Wniosek uzyskał pozytywną rekomendację i uzyskał 
finansowanie w wysokości 21 mln EUR przy czym cel dotyczący realizacji projektu: „Hybrydowy 
magazyn energii”, który będzie realizowany przez Novavis Storage Sp. z o.o. otrzymał 15 mln. EUR. 
Projekt będzie się składał z: 
§ Magazynu litowo-jonowego – technologii najbardziej rozwiniętej i zapewniającej najszybszą 

współpracę z siecią elektroenergetyczną;  
§ Baterii przepływowe – rozwiązania, które cechuje się największą dostępną ilością cykli 

ładowania i rozładowywania magazynu, a co za tym idzie najdłuższą żywotnością i 
największymi możliwościami pojemnościowymi; 

§ Elektrolizera – czyli urządzenia zmieniającego energię elektryczną na wodór. Produkowany 
wodór może służyć między innymi jako paliwo zasilające nowoczesną flotę komunikacji lub 
generator prądotwórczy. 

§ Elektrowni słonecznej jako źródła zasilania (dodatkowy generator jako rozwiązanie 
hybrydowe). 

§ Stacje ładowania pojazdów elektrycznych 
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W złożonym przez konsorcjum, którego elementem jest Novavis Storage Sp. z o.o., wniosku o 
dofinansowanie jako źródło wkładu własnego niezbędnego do uzyskania tego dofinansowania 
wskazano dotychczas poniesione przez członków konsorcjum nakłady na prace badawczo-
rozwojowe, posiadane patenty i prawa do dysponowania nieruchomościami wraz z niezbędnymi 
pozwoleniami administracyjnymi oraz nakłady pracy (w tym koszty pracowników i 
podwykonawców), które będą ponoszone w ramach prac nad budową magazynu energii, a w 
szczególności: 

a) opracowanie i stworzenie projektu magazynu energii wraz z niezbędnymi pozwoleniami 
administracyjnymi, środowiskowymi, energetycznymi – zaakceptowana w ramach wniosku 
wycena 1.000 tys. EUR;  

b) zabezpieczenie prawa dysponowania nieruchomością, na której powstanie magazyn energii 
oraz elektrownia fotowoltaiczna zasilająca projekt zlokalizowane w Krzewinie i Lutogniewicach 
(powiat zgorzelecki) – zaakceptowana w ramach wniosku wycena 1.000 tys. EUR;  

c) dostęp do infrastruktury energetycznej oraz miejsca przyłączenia do krajowego systemu 
energetycznego – zaakceptowana w ramach wniosku wycena 1.000 tys. EUR;  

d) badania, dane, modele otrzymane w wyniku badań, algorytmy, sygnały do pracy nad sztuczną 
inteligencją (AI) – zaakceptowana w ramach wniosku wycena 3.000 tys. EUR;  

e) prawa autorskie do prac badawczo-rozwojowych praz patent na wynalazek pt. „układ 
pomiarowy energii elektrycznej dla mobilnego systemu elektroenergetycznego” (wpisany do 
rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod nr 219441) - 
zaakceptowana w ramach wniosku wycena 3.000 tys. EUR;  

Instytucje Unijne zatwierdzając projekt do grantu zaakceptowały tym samym formę i wyceny 
zaproponowanego wkładu własnego, która została wskazana powyżej. 

Obecnie Grupa Kapitałowa przy każdej dewelopowanej elektrowni fotowoltaicznej projektuje 
magazyn energii. Decyzją ostatecznego inwestora takiego projektu jest czy zrealizuje on ten 
element projektu (magazyn energii) czy też nie. Grupa Kapitałowa zakłada, że w następnych 2 do 
5 lat magazyny energii staną się bardzo ważnym elementem infrastruktury energetycznej. Wynika 
to z charakterystyki rozwijanych źródeł energii odnawialnej. Źródła fotowoltaiczne charakteryzują 
się szczytem produkcji energii w godzinach od 11.00 do 16.00. Od świty do 11.00 i po 16.00 
sprawność takich instalacji istotnie spada. Źródła wiatrowe są uruchamiane przy odpowiedniej sile 
wiatru, ale przy zbyt silnym wietrze konieczne jest ich wyłączenie. Tzw. piki produkcji energii są dla 
sieci przesyłowych niebezpieczne i mogą istotnie wpływać na ich sprawność i bezpieczeństwo. 
Rozwiązaniem sytuacji mogą być tutaj magazyny energii, które będą ładowane w szczytowych 
momentach produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a będą rozładowywane w momencie 
zaprzestania produkcji przez te źródła (np.; w przypadku fotowoltaiki w okresie nocy).  

Grupa Kapitałowa zamierza zostać istotnym graczem w segmencie magazynów energii i pozyskać 
niezbędne doświadczenie i referencje realizując projekt finansowany z grantów europejskich.  

3) Kompleksowa obsługa projektów fotowoltaicznych przeznaczonych dla prosumentów w sektorze 
B2B (przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej)  

Działalność dotycząca obsługi projektów fotowoltaicznych przeznaczonych dla prosumentów w 
sektorze B2B realizowana jest przez spółkę zależną tj. Voolt S.A., która świadczy usługi związane z 
prosumentem biznesowym i zajmuje się projektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych 
głownie dla klienta biznesowego.  

Voolt S.A. pozyskuje zlecenia od podmiotów zainteresowanych posiadaniem własnych elektrowni 
fotowoltaicznych (od kilkunastu kW do kilu MW), które produkują energię na potrzeby własne tych 
podmiotów. Przy rosnących cenach energii elektrycznej coraz więcej podmiotów poszukuje 
możliwości uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców energii i poszukuje długoterminowych 
oszczędności w kosztach energii elektrycznej.  
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Grupa Kapitałowa pozyskuje klientów zainteresowanych posiadaniem własnych elektrowni 
fotowoltaicznych i świadczy kompleksową usługę od zaprojektowania tego typu instalacji do jej 
wykonania i uruchomienia. Wszystkie prace związane z tego typu projektami są rozliczane na 
zasadzie kamieni milowych, co oznacza, że zapłata następuje po wykonaniu określonego elementy 
projektu np. po przygotowaniu projektu budowlanego, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, po 
montażu stelaży pod panele fotowoltaiczne, itd.  

Obecnie Grupa Kapitałowa realizuje kilka tego typu projektów, przy czym największymi projektami 
są umowa z kontrahentem z branży logistycznej na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 
MW, umowy z Dino Polska S.A. na budowę 3 instalacji fotowoltaicznej po 1 MW każda oraz umowa 
ramowa o dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW, które są 
zlokalizowane na obiektach handlowych.  

4) Doradztwo i pośrednictwo w procesach sprzedaży projektów fotowoltaicznych, które zostały 
przygotowane przez innych deweloperów  

Projekty związane z doradztwem realizowane są bezpośrednio na poziomie Novavis Group S.A., 
która posiada niezbędne zasoby i doświadczenie transakcyjne. Grupa identyfikuje podmioty 
posiadające projekty fotowoltaiczne lub wiatrowe na różnym etapie rozwoju i oferuje im usługi 
doradcze związane ze sprzedażą projektów lub pozyskaniem co-inwestorów.  

Obecnie Grupa świadczy usługi doradcze przy sprzedaży portfela projektów fotowoltaicznych o 
planowanej mocy 150 MW. Wynagrodzenie oparte jest o system success fee i stanowi ono 50% 
różnicy pomiędzy minimalną ceną oczekiwaną za 1 MW przez właściciela projektu, a ostateczną 
ceną uzyskaną od inwestora.  

Działalność tak jest oparta na wykorzystaniu zasobów i doświadczenia transakcyjnego Grupy. 
Mając dostęp do międzynarodowych inwestorów zainteresowanych pozyskaniem projektów w 
Polsce, którzy najczęściej nie mają własnych zasobów do prowadzenia dewelopmentu projektów, 
kojarzymy ich z deweloperami, którzy nie mają odpowiedniego doświadczenia oraz kontaktów do 
pozyskania tego typu inwestorów.    

5) Kompleksowa realizacja projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej  

W ramach Grupy Kapitałowej usługi tego typu świadczone będą przez nowo powołaną spółkę 
NOVAVIS ESCO Sp. z o.o. Spółka będzie zajmować ́ się montażem wysokowydajnych instalacji 
fotowoltaicznych, modernizacją oświetlenia ulicznego oraz wewnętrznego (biura, szkoły, firmy, 
sklepy, zakłady produkcyjne, magazyny, galerie handlowe, szpitale itp.), modernizacją systemów 
ogrzewania, zabezpieczeniem samowystarczalności energetycznej, zarzadzaniem i bilansowaniem 
energii, rozliczaniem energii w formule indeksowanej (taryfa dynamiczna), jak również ̇pracami 
termomodernizacyjnymi. Na Dzień Prospektu spółka dopiero rozpoczyna działalność.  

6. Segmenty działalności  

Grupa Kapitałowa nie rozpoznaje w ramach prowadzonej działalności segmentów operacyjnych. 
Całość działalności jest klasyfikowana jako działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii w 
segmencie usług związanych z fotowoltaiką.  

Na Dzień Prospektu całość działalności Grupy Kapitałowej realizowana jest w Polsce.  

7. Istotne umowy 

Poniżej przedstawiono kluczowe elementy każdej z istotnych umów, której stroną jest Emitent, za 
okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających Datę Prospektu, a także za okres wcześniejszy w 
zakresie, w jakim umowy te określały istotne prawa lub obowiązki Emitenta istniejące na Datę 
Prospektu, innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności. Poniższy opis nie uwzględnia 
opisu istotnych umów z podmiotami powiązanymi Emitenta, których opis został zamieszczony w 
rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi”. 

Rozporządzenie Prospektowe oraz akty delegowane do Rozporządzenia Prospektowego nie określają 
szczegółowych kryteriów w zakresie oceny istotności zawieranych umów. Emitent w celu zapewnienia 
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odpowiedniego poziomu przejrzystości informacji zawartych w Prospekcie zamieścił w Prospekcie 
takie umowy, które były kwalifikowane przez Spółkę jako istotne ze względu na ich znaczący wpływ na 
kluczowe dla Spółki obszary działalności, a w przypadku pozostałych umów zawartych poza normalnym 
tokiem działalności jako próg ujawnienia umów oraz zakwalifikowania ich jako istotne, Emitent przyjął 
takie umowy, których wartość przekraczała kwotę 380 tys. PLN, tj. około 10% kapitałów własnych na 
31.12.2021 r. 

Umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy Emitentem, Marshall Nordic Ltd. oraz Impera Invest Sp. z 
o.o.  

W dniu 24 sierpnia 2020 roku została zawarta trójstronna Umowa Inwestycyjna („Umowa”) pomiędzy 
Emitentem a Impera Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 
(„Impera") oraz MARSHALL NORDIC LIMITED, z siedzibą w Londynie („Marshall”). 

Przedmiotem Umowy było stworzenie platformy finansowej dla rozwoju Novavis Group S.A. w 
obszarze instalacji fotowoltaicznych poprzez uzyskanie przez Emitenta większościowego pakietu akcji 
Voolt S.A. z jednoczesnym uzyskaniem przez Marshall większościowego pakietu akcji Emitenta, a 
następnie połączenie Emitenta i Voolt S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Voolt S.A. na Emitenta 
i wydanie akcjonariuszom Voolt S.A. akcji nowej emisji Emitenta (emisja połączeniowa) dalej jako 
„Transakcja”. Przy czym aneksem z dnia 29 października 2020 roku Strony odstąpiły od ostatniego 
elementu umowy to jest połączenia Emitenta z Voolt S.A.  

Transakcja została przeprowadzona następującymi po sobie etapami: 

1) odbycie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta, na którym zostały podjęte uchwały w 
sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru obecnych 
akcjonariuszy poprzez emisję do 27.500.000 akcji serii C2 po cenie emisyjnej 1,75 zł za 1 akcję, 
która zostanie skierowana do wybranych podmiotów, w tym Marshall, w ramach subskrypcji 
prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH; zmiany statutu Novavis Group S.A. oraz zmian w 
składzie rady nadzorczej Emitenta – w ramach wykonania tego punktu umowy inwestycyjnej akcje 
serii C2 zostały zaoferowane: Marshall Nordic Ltd. (23.100.000 akcji serii C2), panu Pawłowi 
Krzyształowiczowi (2.640.000 akcji serii C2) oraz trzem innym osobom fizycznym nie powiązanym 
z Emitentem lub inny akcjonariuszami Emitenta (łącznie 1.634.285 akcji serii C2); 

2) dokonanie zmiany w zarządzie Emitenta poprzez powołanie przez radę nadzorczą Emitenta 
nowego członka zarządu – w wykonaniu tego punkt Transakcji został powołany pan Paweł 
Krzyształowicz; 

3) zgłoszenie zmiany w radzie nadzorczej oraz zarządzie jak również zmian statutu Emitenta 
uchwalonych w ramach Zgromadzenia w rejestrze przedsiębiorców KRS; 

4) zawarcie umowy sprzedaży akcji Voolt S.A. pomiędzy Marshall oraz pozostałymi osobami, którym 
zostały zaoferowane do objęcia akcje serii C2 jako sprzedającymi, a Emitentem, jako kupującym 
(„Umowa Sprzedaży Akcji Voolt”), która była transakcją dokonaną poza obrotem zorganizowanym 
w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi – w wykonaniu tego punkt umowy 
inwestycyjnej Emitent nabył od: (i) Marshall Nordic Ltd. – 4.100.000 akcji Voolt S.A. po cenie 11 zł 
za 1 akcję, to jest łącznie za 45.100.000,- zł, (ii) Pawła Krzyształowicza 420.000 akcji Voolt S.A. po 
cenie 11 zł za 1 akcję, to jest łącznie za 4.620.000,- zł, (iii) od trzech osób fizycznych 260.000 akcji 
Voolt S.A. po cenie 11 zł za 1 akcję, to jest łącznie za 2.860.000,- zł,  

5) sporządzenie przez zarząd Emitenta sprawozdania z wyceny wierzytelności Marshall oraz 
pozostałych osób sprzedających akcje Voolt S.A. wynikających z Umowy Sprzedaży Akcji Voolt S.A. 
na rzecz Novavis Group S.A. Sprawozdanie z wyceny wierzytelności zostało sporządzone w trybie 
art. 6a Ustawy o Ofercie Publicznej i dotyczyło wierzytelności o łącznej wartości 52.580 tys. zł.; 

6) zawarcie umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta pomiędzy 
Emitentem oraz Marshall, jako obejmującym akcje - w ramach wykonania tego punktu Emitent 
zawarł umowy objęcia akcji serii C2 z następującymi podmiotami: (i) Marshall Nordic Ltd. 
(23.100.000 akcji serii C2), (ii) Pawłem Krzyształowiczem (2.640.000 akcji serii C2) oraz (iii) trzema 
innymi osobami fizycznymi (łącznie 1.634.285 akcji serii C2); 
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7) zawarcie umowy potrącenia pomiędzy Marshall a Emitentem, na podstawie której nastąpiło 
potrącenie wzajemnych wierzytelności Marshall oraz Emitenta, tj. wierzytelności Marshall w 
stosunku do Emitenta o zapłatę ceny sprzedaży akcji Voolt S.A. oraz wierzytelności Emitenta w 
stosunku do Marshall o zapłatę ceny emisyjnej akcji w podwyższonym kapitale zakładowym 
Emitenta – w wyniku wykonania tego punktu umowy inwestycyjnej zostały zawarte umowy 
potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Emitentem a: (i) Marshall Nordic Ltd. na kwotę 
40.425.000,- zł, (ii) Pawłem Krzyształowiczem na kwotę 4.620.000,- zł, (iii) 3 osobami fizycznymi na 
kwotę 2.859.998,75 zł;  

8) złożenie przez zarząd Emitenta oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu kapitału 
zakładowego Emitenta w statucie oraz rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w 
rejestrze przedsiębiorców KRS; 

9) ogłoszenie wezwania przez Marshall do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta w trybie art. 73 
Ustawy o Ofercie Publicznej – w wyniku wykonania tego punktu umowy inwestycyjnej Marshall 
Nordic Ltd. ogłosił wezwanie na 10.088 akcji Emitenta po cenie 1,84 zł za 1 akcję, w wyniku 
wezwania Marshall Nordic Ltd. nabył 433 akcje Emitenta po cenie 1,84 zł za 1 akcję; 

10) dematerializacja akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta  

Zgodnie z treścią Umowy, przeniesienie własności akcji Voolt S.A. na rzecz Emitenta nastąpiło po 
spełnieniu się warunku zawieszającego, tj.: zapłacie części ceny sprzedaży akcji Voolt S.A. przez 
Emitenta w kwocie 40.425 tys. zł, przy czym zapłata tej części nastąpiła w ramach potrącenia 
wzajemnych wierzytelności Marshall oraz Emitenta. W wyniku zawartych umów potrącenia, o których 
mowa w punkcie 7) powyżej nastąpiły następujące rozliczenia: (i) potrącenie wierzytelności Marshall 
Nordic Ltd. przysługującej mu od Emitenta z tytułu sprzedaży akcji Voolt S.A. w kwocie 45.100 tys. zł z 
wierzytelnością Emitenta przysługującą mu od Marshal Nordic Ltd. z tytułu objęcia akcji serii C2 w 
kwocie 40.425 tys. zł, w efekcie czego Emitent był zobowiązany do zapłaty na rzecz Marshall Nordic 
Ltd. kwoty 4.675 tys. zł (45.100 tys. zł – 40.425 tys. zł = 4.675 tys. zł); (ii) potrącenie wierzytelności 
Pawła Krzyształowicza przysługującej mu od Emitenta z tytułu sprzedaży akcji Voolt S.A. w kwocie 4.620 
tys. zł z wierzytelnością Emitenta przysługującą mu od Pawła Krzyształowicza z tytułu objęcia akcji serii 
C2 w kwocie 4.620 tys. zł, w efekcie czego wierzytelności obu stron zostały rozliczone (4.620 tys. zł – 
4.620 tys. zł = 0 tys. zł); potrącenie wierzytelności trzech osób fizycznych przysługujących tym osobom 
od Emitenta z tytułu sprzedaży akcji Voolt S.A. w łącznej kwocie 2.860 tys. zł z wierzytelnościami 
Emitenta przysługującymi mu od tych trzech osób fizycznych z tytułu objęcia akcji serii C2 w łącznej 
kwocie 2.860 tys. zł, w efekcie czego wierzytelności obu stron zostały rozliczone (2.860 tys. zł – 2.860 
tys. zł = 0 tys. zł).  

Pozostała część kwoty należnej Marshall Nordic Ltd. za akcje Voolt S.A., tj. kwota 4.675 tys. zł jest 
płatna do dnia 30 października 2022 r. przy czym Emitent może dokonywać spłat w dowolnych kwotach 
i ratach w zależności od posiadanych wolnych środków. Do Dnia Prospektu do zapłaty na rzecz Marshall 
Nordic Ltd. pozostała kwota 709,50 tys. zł.  

W przypadku gdy, podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nie zostało zgłoszone do rejestru 
przedsiębiorców KRS w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwał Zgromadzenia lub 
nastąpi prawomocna odmowa rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze 
przedsiębiorców KRS przez właściwy sąd rejestrowy, Marshall miał prawo nabyć od Emitenta akcje 
Voolt S.A., będące przedmiotem Umowy Sprzedaży akcji po cenie 11,00 zł za jedną akcję. 

W przypadku gdy, podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nie zostało zgłoszone do rejestru 
przedsiębiorców KRS w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwał Zgromadzenia lub 
nastąpi prawomocna odmowa rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze 
przedsiębiorców KRS przez właściwy sąd rejestrowy Emitent będzie miał sprzedać na rzecz Marshall 
akcje Voolt S.A. będące przedmiotem Umowy Sprzedaży akcji za cenę sprzedaży w kwocie 11,00 zł za 
jedną akcję. 

Emitent oświadcza, że Umowa Inwestycyjna została wykonana i żadnej ze stron nie przysługują już 
żadne roszczenia wobec pozostałych stron, z wyjątkiem zobowiązania Emitenta do zapłaty na rzecz 
Marshall Nordic Ltd., które na dzień Prospektu wynosiło 5,50 tys. zł.  
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Umowa przedwstępna nabycia udziałów Eneal 2 Sp. z o.o. 

W dniu 26 listopada 2020 roku, została zawarta Przedwstępna Umowa Sprzedaży Udziałów spółki 
ENEAL 2 Sp. z o.o. z siedziba w Lidzbarku Warmińskim („Umowa”). Umowa została zawarta w Lidzbarku 
Warmińskim pomiędzy 2 osobami fizycznymi („Sprzedający”; „Wspólnicy”) a Emitentem jako 
kupującym, która została następnie zmieniona aneksem z dnia 26 marca 2021 roku oraz aneksem z 
dnia 8 września 2021 roku. Zgodnie z zawartą Umową i podpisanymi aneksami przedmiotem Umowy 
jest sprzedaż ̇przez Wspólników ENEAL 2 sp. z o.o. na rzecz Novavis Group S.A. 100 udziałów spółki 
ENEAL 2 Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy stanowiących 100% udziałów w kapitale 
zakładowym i dających prawo 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników ("Udziały"). 

ENEAL 2 Spółka z o.o. posiada dokumentację techniczną i prawną do 40 (czterdziestu) projektów wieź ̇
wiatrowych o docelowej mocy 3 MW każda (tj. łącznie 120 MW), na którą składają ̨się m. in. ostateczne 
decyzje środowiskowe oraz prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę ̨pozwalające na realizację 
wszystkich tych projektów. W trakcie prac związanych z badaniem stanu prawnego i finansowego 
Spółki ustalono, że brak jest warunków przyłączenia planowanych wieź ̇ wiatrowych do sieci 
energetycznej w związku z czym Strony Umowy uzgodniły ścisłą współpracę nad złożeniem 
odpowiednich wniosków dla 40 (czterdziestu) projektów wieź ̇wiatrowych o docelowej mocy 3 MW 
każda (tj. łącznie 120 MW). 

Zgodnie z treścią ̨ Umowy Przedwstępnej każdy ze Sprzedawców zobowiązuje się ̨ do zawarcia z 
Emitentem Umowy Sprzedaży wszystkich Udziałów pod warunkiem ziszczenia się ̨ następujących 
warunków: 

1) uzyskania indywidualnej zgody przez Wspólników na zbycie swoich udziałów od Zgromadzenia 
Wspólników ENEAL 2 Sp. z o.o. na rzecz Emitenta lub podmiotu wskazanego przez Emitenta 
zgodnie z warunkami Umowy, przy czym Sprzedający zapewnili Emitenta, iż ̇ Zgromadzenie 
Wspólników ENEAL 2 Sp. z o.o. wyda zgodę ̨ na sprzedaż ̇ przez nich Udziałów a każdy ze 
Sprzedających zapewnia i gwarantuje, iż ̇ zrzeka się ̨ prawa pierwszeństwa nabycia Udziałów 
objętych Umową; 

2) przeprowadzenia przez Emitenta badania due dilligence ENEAL 2 Sp. z o.o. obejmującego badanie 
sytuacji prawnej, finansowej, podatkowej, operacyjnej, handlowej, środowiskowej oraz 
technicznej i uzyskania satysfakcjonujących dla Emitenta wyników takiego badania, przy czym 
Emitent zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić ́ ENEAL 2 Sp. z o.o. o wynikach badania due 
diligence nie później niż ̇do 31 grudnia 2021 roku; 

3) Wspólnicy potwierdzą oświadczenia co do stanu ENEAL 2 Sp. z o.o. (które złożyli w Umowie) na 
dzień́ zawarcia Umowy Przyrzeczonej i stan ten nie ulegnie istotnej negatywnej zmianie. 

Zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpi na wezwanie Emitenta po uzyskaniu prawomocnych 
warunków przyłączenia wież wiatrowych do sieci energetycznej. 

Zgodnie z zapisami Umowy Cena Sprzedaży zostanie ustalona po przeprowadzeniu badania i będzie 
wynosiła 120 000 EUR za 1 MW to oznacza, że łączna cena za Udziały nie przekroczy kwoty 14,4 mln 
EUR. 

Umowa Przedwstępna przewiduje także kary za niedojście do zawarcia Umowy Przyrzeczonej przez 
Strony: 

1) w przypadku gdyby którykolwiek ze Sprzedających nie stawił się do zawarcia Umowy Przyrzeczonej 
w terminie, każdy ze Sprzedających z osobna, proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów, 
zapłaci karę umowną w wysokości 5% Ceny Sprzedaży; 

2) w przypadku gdyby ziściły się wszystkie wyżej opisane warunki zawieszające a Emitent nie stawił 
się ̨do zawarcia Umowy Przyrzeczonej w terminie, zapłaci on karę umowną w wysokości 5% Ceny 
Sprzedaży, która będzie proporcjonalnie (do posiadanych udziałów) podzielona na wszystkich 
Sprzedawców; 

3) w przypadku odstąpienia przez Emitenta od umowy z powodu nie uzyskania przez chociażby 
jednego ze Sprzedających zgody małżonka na zbycie udziałów, wówczas każdy Sprzedający z 
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osobna proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów zapłaci karę umowną w wysokości 5% Ceny 
Sprzedaży. 

Ponadto Emitentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Przedwstępnej, które może być ́
wykonane z powodu: 

1) złej sytuacji ENEAL 2 Sp. z o.o. ujawnionego w toku badania due diligence, 
2) ujawnienia w toku badania due diligence, że deklarowane w projektach technicznych moce 

elektrowni wiatrowych nie mogą ̨być ́osiągnięte, 
3) ujawnienia w toku badania due diligence, że łączna projektowana moc elektrowni wiatrowych jest 

mniejsza niż ̇120 MW, 

Emitent może wypłacić ́ na rzecz Sprzedających zaliczkę ̨ w kwocie 2.000.000 zł, która będzie 
zabezpieczona zastawem zwykłym na 100% udziałów spółki ENEAL 2 Sp. z o.o. Warunkiem wypłaty 
zaliczki będzie również ̇powołanie pana Piotra Karmelity w skład zarządu spółki ENEAL 2 Sp. z o.o. na 
stanowisko Członka Zarządu ds. finansowych. Na Dzień Prospektu Emitent nie dokonał wypłaty zaliczki 
i jej wypłata będzie możliwa po spełnieniu dodatkowych warunków związanych z przedłużeniem 
terminów dzierżawy gruntów, na których zlokalizowane są projekty wież wiatrowych. Emitent 
uzależnia zawarcie umowy przyrzeczonej od spełnienia dodatkowych warunków związanych z 
wyjaśnieniem i sprostowaniem braków zdiagnozowanych w procesie badania dokumentacji spółki. Na 
Dzień Prospektu Emitent nie jest wstanie oszacować czy zawarcie umów przyrzeczonych zostanie 
ostatecznie zawarte i w jakim terminie. Istnieje ryzyko, że Emitent odstąpi od zawarcia umowy 
przyrzeczonej. 

Umowy dzierżawy zawarte przez spółki celowe  

Spółki celowe to jest NG PV 1 Sp. z o.o., NG PV 2 Sp. z o.o., NG PV 3 Sp. z o.o., NG PV 4 Sp. z o.o., NG 
PV 5 Sp. z o.o., NG PV 7 Sp. z o.o., NG PV 8 Sp. z o.o, NG PV 9 Sp. z o.o. oraz Mille Vis Sp. z o.o. są stroną 
kilkunastu umów dzierżawy. Celem umów dzierżawy jest zbudowanie na dzierżawionym terenie 
elektrowni fotowoltaicznej. Spółki celowe mając prawo do dzierżawionego terenu prowadzą działania 
zmierzające do pozyskania pozwoleń niezbędnych dla budowy elektrowni fotowoltaicznej, to jest 
prawomocnego pozwolenia na budowę oraz warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 
Obecnie na dzierżawionych terenach spółki celowe nie prowadzą żadnej aktywnej działalności. 
Konstrukcja umów dzierżawy jest praktycznie identyczna dla każdej ze spółek celowych. Umowy w 
ogromnej większości zostały zawarte z osobami fizycznymi (właścicielami gruntu). Podstawowe 
elementy umowy dzierżawy obejmują:  

1) spółka celowa wydzierżawia cześć ́lub całość nieruchomości gruntowej należącej do właściciela na 
czas oznaczony w celu wybudowania na niej elektrowni fotowoltaicznej wraz z oprzyrządowaniem 
i urządzeniami dodatkowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą a następnie eksploatacją 
wybudowanych urządzeń́;  

2) Umowa określa wstępnie jaki obszar nieruchomości zajmie projektowana elektrownia 
fotowoltaiczna i jaka będzie jej moc, przy czym ostateczne parametry zostaną określone w 
warunkach zabudowy, decyzji środowiskowej i warunkach przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej;  

3) umowa zawierana jest na czas oznaczony to jest na okres 25 lat z możliwością ̨przedłużenia na 
okres 5 lat lub na czas określony 29 lat i 11 miesięcy;  

4) spółka celowa może przenieść ́ swoje uprawnienia oraz obowiązki jak strona umowy na osoby 
trzecie. 

5) umowa dopuszcza wypowiedzenie umowy przez spółkę celową w przypadku przeszkody 
uniemożliwiającej rozpoczęcie prac lub kontynuowanie inwestycji.  

6) umowa dopuszcza rozwiązanie umowy przez osobę ̨wydzierżawiającą w przypadku opóźnienia w 
opłatach bądź ́używania przedmiotu Umowy przez spółkę ̨celową do innych celów lub w przypadku 
gdy oraz w terminie do 3 lat od jej zawarcia spółka celowa nie uzyska pozwolenia na budowę 
elektrowni fotowoltaicznej,  

7) roczny czynsz dzierżawy nie odbiega od rynkowych wartości powszechnie stosowanych, podobnie 
jak pozostałe elementy umowy. 
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Na Dzień Prospektu spółki celowe były stroną następujących umów dzierżawy:  

Tabela nr 21. Zestawienie umów dzierżawy  

Nazwa Spółki Gmina 
Powierzchnia 

dzierżawy 
Planowana moc 
elektrowni PV 

Wydzierżawiający* Data zawarcia 
umowy 

dzierżawy 

Okres 
dzierżawy 

NG PV 1 Sp. z o.o. Krzywda 2,23 ha 1,46 MWp osoba fizyczna 16.06.2021 29 lat 

NG PV 1 Sp. z o.o. Gołdap 41,44 ha 23,53 MWp 
Prawosławna 

Diecezja Lubelsko-
Chełmska 

09.12.2019** 25 lat 

NG PV 1 Sp. z o.o. Rybno 41,87 ha 15,15 MWp osoba fizyczna 21.06.2021 29 lat i 11 
mies. 

NG PV 1 Sp. z o.o. Górowo-
Iławieckie 

121,00 ha 61,23 MWp 2 osoby fizyczne 10.08.2021 29 lat i 11 
mies. 

NG PV 2 Sp. z o.o. Osina 32,31 ha 21,41 MWp osoba fizyczna 26.04.2019** 25 lat 
NG PV 3 Sp. z o.o. Barlinek 22,59 ha 16,93 MWp osoba fizyczna 26.04.2019** 25 lat 
NG PV 4 Sp. z o.o. Kolno 34,14 ha 9,45 MWp osoba fizyczna 20.10.2020 25 lat 

NG PV 5 Sp. z o.o. Manowo 73,31 ha 47,95 MWp 
osoba fizyczna 15.12.2021 29 lat i 11 

mies. 

NG PV 5 Sp. z o.o. Manowo 101,17 ha 66,15 MWp 2 osoby fizyczne 13.12.2021 29 lat i 11 
mies. 

NG PV 5 Sp. z o.o. Wyszębórz 73,00 ha 60,69 MWp osoba fizyczna 23.12.2021 29 lat i 11 
mies. 

NG PV 5 Sp. z o.o. Braniewo 106,00 ha 73,30 MWp 
osoba fizyczna 23.12.2021 29 lat i 11 

mies. 

NG PV 7 Sp. z o.o. Lelkowo 82,00 ha 43,00 MWp 
Prawosławna 

Diecezja Lubelsko-
Chełmska 

18.07.2022 25 lat 

NG PV 8 Sp. z o.o. Sławatycze 93,50 ha 63,50 MWp 
Prawosławna 

Diecezja Lubelsko-
Chełmska 

18.07.2022 25 lat 

NG PV 9 Sp. z o.o. Stare Juchy 16,00 ha 9,00 MWp 
Prawosławna 

Diecezja Lubelsko-
Chełmska 

18.07.2022 25 lat 

Mille-Vis Sp. z o.o. Kozłowo 41,22 ha 27,84 MWp osoba fizyczna 28.06.2021 29 lat 
Mille-Vis Sp. z o.o. Srokowo 13,03 ha 5,23 MWp osoba fizyczna 11.06.2021 29 lat 
 935,76 ha 545,82 MWp 

*  Żaden z wydzierżawiających nie jest powiązany z Emitentem lub spółkami z Grupy 
** W 2019 roku, przed powstaniem Grupy Kapitałowej, spółka SPV Energia Sp. z o.o. zawarła 3 umowy dzierżawy gruntów. 

Zgodnie z umowami dzierżawy SPV Energia Sp. z o.o. miała prawo na tych terenach zaprojektować i wybudować 
elektrownie fotowoltaiczne. W dniu 15.10.2020 r. została zawarta umowa cesji pomiędzy SPV Energia Sp. z o.o. a 
odpowiednio NG PV 1 Sp. z o.o., NG PV 2 Sp. z o.o. i NG PV 3 Sp. z o.o. dotycząca przeniesienia praw i obowiązków z umów 
dzierżawy zawartych przez SPV Energia Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami umów dzierżawy przeniesienie praw i obowiązków 
wynikających z umów dzierżawy nie wymagało zgody wydzierżawiającego, a jedynie zobowiązywały do poinformowania 
wydzierżawiającego o dokonanej cesji i obowiązek ten został wykonany. 

Źródło: Emitent 

Na Dzień Prospektu Emitent na zlecenie spółek celowych opracował i złożył do odpowiednich urzędów 
Karty Informacyjne Projektów (KIP), wykonał Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) oraz opracował 
i złożył Wnioski o Decyzję Środowiskową (DUŚ). Po uzyskaniu decyzji środowiskowej Emitent w imieniu 
spółek celowych wystąpi o wydanie warunków zabudowy oraz złoży wniosek o uzyskanie warunków 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W dalszym etapie zostaną złożone wnioski o wydanie 
pozwolenia na budowę. 

Umowy zawarte z GreenOZE Holding Ltd.  

W dniu 26 listopada 2021 roku Emitent zawarł List Intencyjny ze spółką pod firmą GREENOZE HOLDING 
LIMITED („GreenOZE”) oraz zawarł 4 umowy zbycia udziałów w spółkach zależnych NG PV 1 sp. z o.o., 
NG PV 2 sp. z o.o., NG PV 3 sp. z o.o., NG PV 4 sp. z o.o. 
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Przedmiotem zawartych umów jest współpraca pomiędzy Emitentem a GreenOZE w zakresie 
przygotowania projektów elektrowni fotowoltaicznych o łącznej planowanej mocy 149,16 MW do 
etapu prawomocnego pozwolenia na budowę ̨ („RTB” - ready to build), które dotychczas 
dewelopowane były przez spółki celowe należące do Emitenta - NG PV 1 sp. z o.o., NG PV 2 sp. z o.o., 
NG PV 3 sp. z o.o. oraz NG PV 4 sp. z o.o. 

Zgodnie z uzgodnionymi przez Strony warunkami GreenOZE nabyła 58% udziałów w każdej ze spółek 
celowych po cenie wynoszącej dwukrotność ́ceny nominalnej, to jest za kwotę ̨100 zł za jeden udział. 
Emitent będzie w dalszym ciągu zarządzał spółkami celowymi z uwzględnieniem maksymalizacji 
wartości projektów m.in. poprzez zapewnienie profesjonalnych zarządów. 

Jednocześnie GreenOZE sfinansuje pożyczkami wszelkie dotychczas poniesione i przyszłe koszty 
rozwoju projektów fotowoltaicznych związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń́ i statusu RTB, 
przeznaczając na ten cel łączną kwotę ̨6.100.000,00 zł (słownie: sześć ́milionów sto tysięcy złotych). 
Pożyczki zostaną ̨ udzielone na czas nieokreślony, z miesięcznym terminem wypowiedzenia, 
oprocentowane według wskaźnika: średnioroczna inflacja GUS + marża 2%. Umowy pożyczki zostały 
zawarte pomiędzy spółkami celowymi a GreenOZE i będą wypłacane w ratach na wezwanie spółek 
celowych. W pierwszym etapie po podpisaniu umów, GreenOZE dokonał refinansowania poniesionych 
przez Emitenta kosztów związanych z pozyskaniem gruntów pod instalacje fotowoltaiczne, 
wykonaniem Karty Informacji Projektu (KIP), opracowaniem i złożeniem Wniosku o Decyzję 
Środowiskową (DUŚ), a także przygotowaniem Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT). Jednocześnie 
zagwarantowane zostały środki na przyszłe etapy dewelopmentu, w tym zapewnienie kosztów 
zarzadzania Spółkami Projektowymi, uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ), uzyskanie 
Technicznych Warunków Przyłączenia do sieci (TWP) wraz z wpłatą zaliczek do Operatorów Systemów 
Dystrybucji, uzgodnienie trasy przebiegu przyłącza do sieci wraz z zawarciem wymaganych służebności, 
a także opracowanie Projektu Budowlanego i uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowę ̨(PB, PnB). 

W przypadku gdyby któryś ́z projektów dewelopowanych w ramach Spółek Projektowych nie uzyskał 
dokumentów niezbędnych do osiągniecia statusu RTB, Emitent zobowiązał się ̨ w miejsce takiego 
projektu wprowadzić ́ nowy projekt, który będzie gwarantował nie mniejszą niż ̇ uzgodniona moc 
elektrowni fotowoltaicznej. Jeśli do 2025 roku żaden z projektów nie osiągnie fazy RTB, Emitent zwróci 
GreenOZE 42% środków poniesionych na finansowanie projektów i tym samym przejmie 
proporcjonalne udziały w stosownych pożyczkach od GreenOZE. 

Strony będą ̨dążyły do sprzedaży Spółek Projektowych bądź ́projektów po uzyskaniu fazy RTB, a każda 
ze stron będzie mogła przedstawić ́ drugiej potencjalnego klienta. W przypadku sprzedaży 
którejkolwiek ze spółek celowych, bądź ́któregokolwiek z projektów, w pierwszej kolejności spłacone 
zostaną ̨ pożyczki udzielone przez GreenOZE, a następnie pozostały zysk dzielony będzie pomiędzy 
Strony w stosunku zgodnym z iloscią posiadanych udziałów w spółkach celowych. 

Istotne umowy zawarte przez Voolt S.A. (wcześniej Voolt Sp. z o.o.) to jest spółkę zależną od Emitenta  
Voolt S.A. jest stroną kilku umów związanych z przygotowaniem i budową projektów fotowoltaicznych 
dla swoich klientów. Na Dzień Prospektu zawarte były następujące umowy:  
1) W dniu 6 października 2020 roku Voolt S.A. zawarł z Dino Polska S.A. kompleksową umowę 

wykonawczą, obejmującą dostawę ̨i montaż ̇stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW. 
Warunki umowy nie odbiegają ̨od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na 
rynku europejskim. Instalacje fotowoltaiczne zrealizowane zostaną ̨ na dachach obiektów 
zlokalizowanych na terenie całej Polski. Termin zakończenia umowy to 31 grudnia 2021 roku. Na 
Dzień Prospektu umowa jest zrealizowana w ponad 50% i strony prowadzą negocjacje w celu jej 
przedłużenia do końca 2022 roku.  

2) W dniu 20 października 2020 roku Voolt S.A. zawarł z jedną z największych firm w Polsce oferującą 
usługi wynajmu przestrzeni magazynowych oraz posiadającą własne centra logistyczne w 
województwie pomorskim umowę, której celem jest realizacja projektu dachowej elektrowni 
fotowoltaicznej o docelowej mocy 1,2 MW w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z możliwością 
budowy etapowej. Zgodnie z zawartą umową z dniem podpisania umowy rozpoczyna się proces 
przygotowywania projektu budowlanego wraz z dokładnym harmonogramem rzeczowo-
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finansowym budowy instalacji fotowoltaicznej. Planowana fizyczna realizacja projektu przypada 
na rok 2021. Na Dzień Prospektu trwa uzupełnianie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na 
budowę. Strony prowadzą rozmowy w sprawie nowego harmonogramu realizacji.  

3) W dniu 18 lutego 2021 roku Voolt S.A. zawarł z Dino Polska S.A. umowę ramową na budowę trzech 
instalacji fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda. Zgodnie z zawartą umową Voolt S.A. wykona na 
zlecenie Dino Polska S.A. prace związane z zaprojektowaniem, dostawą oraz kompleksowym 
montażem i uruchomieniem trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW. 
Wybudowane inwestycje będą miały na celu produkcję energii elektrycznej na pokrycie własnych 
potrzeb energetycznych centrów logistycznych Dino Polska S.A. Uzgodniony przez strony termin 
oddania projektów do użytkowania przypada na dzień 31 grudnia 2021 roku. Zapisy umowy nie 
odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim. W 
wyniku wskazanych przez Dino zmian projektowych pierwsza elektrownia o mocy 1 MW uzyskała 
prawomocne pozwolenie na budowę na koniec października 2021 roku, kolejna elektrownia o 
mocy 1 MW uzyska prawomocne pozwolenia na budowę do końca 2021 roku, a trzeci projekt ze 
względu na miejscowy plan zagospodarowania terenu zostanie istotnie ograniczony i nie będzie 
przekraczał 500 kW, a termin uzyskania niezbędnych pozwoleń nie jest na Dzień Prospektu znany. 
Voolt S.A. prowadzi ze zleceniodawcą rozmowy w sprawie aneksowania umowy i wprowadzenia 
nowych harmonogramów prac.  

4) W dniu 5 marca 2021 roku Voolt S.A. zawarł z podmiotem będącym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego umowę na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 MW. Zgodnie z zawartą 
umową Voolt S.A. wykona na zlecenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego prace związane z 
zaprojektowaniem, dostawą oraz kompleksowym montażem i uruchomieniem farmy 
fotowoltaicznej, która zlokalizowana zostanie na gruntach należących do inwestora. Poza 
produkcją energii elektrycznej i wprowadzeniem jej do sieci, instalacja fotowoltaiczna będzie 
współpracowała z istniejącym układem kogeneracyjnym, w celu stabilizacji systemu 
elektroenergetycznego. Realizacja projektu przewidziana jest do dnia 31 grudnia 2021 roku. Zapisy 
umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku 
europejskim. Ponadto Voolt S.A. we współpracy z inwestorem rozpocznie prace koncepcyjne 
dotyczące systemu magazynowania energii w technologii wodorowej. Na Dzień Prospektu umowa 
została zrealizowana w około 25%. Zleceniodawca wypowiedział umowę, odebrał dotychczasowe 
prace i zobowiązał się dokonać płatności za wykonane prace. Umowa nie będzie kontynuowana.  

5) W dniu 4 listopada 2021 roku Voolt S.A. zawarł z Dino Polska S.A. kompleksową umowę 
wykonawczą, obejmującą dostawę ̨ i montaż ̇ dwustu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 
8 MW. Warunki umowy nie odbiegają ̨ od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu 
umów na rynku europejskim. Instalacje fotowoltaiczne zrealizowane zostaną ̨na dachach obiektów 
zlokalizowanych na terenie całej Polski. Termin zakończenia umowy to 31 grudnia 2022 roku. 
Realizacja umowy miała się rozpocząć od lutego 2022 roku, jednakże Voolt S.A. zwrócił się do 
Zleceniodawcy z wnioskiem o indeksację ceny ryczałtowej wypłacanej za każdą zrealizowaną 
instalację. Podstawą do wnioskowania o indeksację ceny jest istotny wzrost cen komponentów 
używanych do realizacji instalacji, w tym przede wszystkim paneli fotowoltaicznych, konstrukcji 
montażowych i okablowania. W chwili obecnej strony uzgadniają treść porozumienia, które 
dokona w sposób kompleksowy rozliczenia warunków umów łączących strony, a które zostały 
opisane w punkcie 1) i 3) powyżej. 

8. Konkurenci Spółki 

Grupa Kapitałowa działa na rynku odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem 
fotowoltaiki i w tym segmencie następujące podmioty są identyfikowane jako jej głowni konkurenci: 
(i) R.Power Sp. z o.o., (ii) PCWO Energy S.A., (iii) Pro Vento Energia Sp. z o.o. i (iv) OZE Holding 2 Sp. z 
o.o. 

Rynek projektów OZE, który jest strategicznym obszarem działalności Grupy Kapitałowej jest obecnie 
przedmiotem zainteresowania dużej liczby podmiotów, w szczególności w zakresie projektów 
fotowoltaicznych, które realizują strategię budowania aktywów zielonej energii oraz firm, które mają 
doświadczenie w realizacji podobnych projektów w Polsce i na świecie, a które chcą rozpocząć 
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samodzielną działalność deweloperską oraz poszerzyć swój udział w tworzeniu łańcucha wartości 
powstającego przy budowie i zarządzaniu projektami OZE oraz wytwarzaniu i sprzedaży energii 
elektrycznej z instalacji OZE. Na Datę Prospektu Grupa obserwuje zainteresowanie zakupem projektów 
fotowoltaicznych oraz wiatrowych na różnym poziomie zaawansowania i zainteresowanie 
działalnością deweloperską ze strony: (i) dużych krajowych firm energetycznych, (ii) zagranicznych firm 
zarządzających projektami OZE, (iii) krajowych i zagranicznych firm budowlanych, (iv) krajowych i 
zagranicznych funduszy private equity, (v) funduszy infrastrukturalnych tworzących portfele projektów 
OZE oraz (vi) małych firm prywatnych zajmujących się jedynie dewelopmentem projektów w celu ich 
dalszej sprzedaży.  

9. Uzależnienie 

W ocenie Spółki w zakresie prowadzenia podstawowej działalności Grupa nie jest uzależniona od 
patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, w stopniu istotnym z 
punktu widzenia prowadzonej działalności lub rentowności. W ocenie Spółki, Grupa nie jest 
uzależniona od stosowania tych technologii w stopniu wyższym niż inne podmioty działające w tej 
samej branży. 

10. Decyzje administracyjne 

Na Datę Prospektu nie zostały wydane żadne istotne decyzje administracyjne (takie, które 
skutkowałyby koniecznością poniesienia wydatków lub ograniczałyby w jakikolwiek sposób działalność 
Emitenta lub Grupy Kapitałowej) dotyczące Emitenta lub spółek z Grupy Kapitałowej.  

11. Własność intelektualna 

Na Datę Prospektu Grupa nie posiada patentów na wynalazki ani praw ochronnych na wzory użytkowe.  

Na Datę Prospektu Grupa nie zgłosiła znaków towarowych do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności 
Intelektualnej (EUIPO). 

12. Ubezpieczenia 

Spółka i podmioty z Grupy Kapitałowej utrzymują ochronę ubezpieczeniową swojej działalności od 
zasadniczo wszelkich ryzyk istotnych z punktu widzenia branży, w której działają i z limitami 
odpowiedzialności adekwatnymi dla rodzaju i skali jej działalności. 

13. Postępowania sądowe i administracyjne 

Na Dzień Prospektu były prowadzone następujące sprawy sądowe, których Novavis Group SA był 
stroną: 
§ Letamor Holding Ltd. (dalej „LH”) pozwał Novavis Group SA o zapłatę kwoty 2.049 tys. zł (kwota 

główna plus odsetki). Spółka wniosła sprzeciw. Emitent otrzymał odpis pozwu we wrześniu 2020 
roku. Zgodnie z treścią pozwu roszczenie główne LH w wysokości 1.560.000 zł stało się wymagalne 
dnia 2 maja 2017 r., a ponadto skapitalizowano odsetki umowne za okres od dnia 6 listopada 2015 
r. do 30 kwietnia 2017 r. oraz odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 3 maja 2017 r. do dnia 
poprzedzającego wniesienie pozwu, tj. do dnia 15 lipca 2020 r. Roszczenie główne wywodzone 
było z umowy pożyczki zawartej pomiędzy Emitentem a LH w listopadzie 2015 roku. W dniu 8 
marca 2017 r. Emitent złożył oświadczenie o potrąceniu wierzytelności przysługującej mu wobec 
LH w kwocie 2.033.200 zł z faktury VAT nr 1/02/2017 wynikającej z wykonanej przez Emitenta 
usługi pośrednictwa finansowego z wierzytelnością przysługującą LH od Emitenta wskazaną w 
łącznej kwocie 1 685,398,36 zł wynikającą z umowy pożyczki. W wyniku złożonego oświadczenia 
wierzytelność przysługująca LH względem Emitenta z tytułu Umowy pożyczki, jako wierzytelność 
niższa, została umorzona w całości na podstawie art. 498 § 2 k.c. natomiast LH pozostawał 
zobowiązany do zapłaty Emitentowi kwoty 347.801,64 zł tytułem pozostałej należności 
wynikającej z faktury VAT 1/02/2017. Emitent złożył pozew o wydanie europejskiego nakazu 
zapłaty przeciwko LH jeszcze w czerwcu 2017 roku. Po wniesieniu sprzeciwu przez LH sprawa 
toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Niestety w I instancji oddalono powództwo w 
całości. Na bazie tej wiedzy Zarząd Novavis Group SA zdecydował, że utworzy rezerwę na kwotę 
2.049 tys. zł, która w całości obciążyła wyniki I półrocza 2021 roku. W listopadzie 2021 roku strony 
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zawarły przed Sądem Okręgowym ugodę sądową obejmującą roszczenia obu stron, w ramach 
której Emitent zobowiązał się zapłacić na rzecz LH kwotę 1.610 tys. zł płatną w 7 ratach do listopada 
2022 roku. 

§ Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka pozwała Novavis Group SA o zapłatę kwoty 127 
tys. zł. Wyrokiem z dnia 8.12.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz WSP kwotę 127 
tys. zł. Od wyroku została wniesiona apelacja. W dniu 11 kwietnia 2022 r. odbyła się rozprawa 
apelacyjna. W dniu 11 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Emitenta i wyrok z dnia 
8.12.2020 r. stał się prawomocny. Zarząd utworzył rezerwę na kwotę powództwa.  

§ W dniu 20 maja 2021 roku do Novavis Group SA wpłynął pozew od Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
im. Janusza Korczaka o zapłatę kwoty 1.140 tys. zł. Sąd zakreślił Spółce 14 dniowy okres na 
ustosunkowanie się do tez wskazanych w pozwie. Kancelaria prawna na zlecenie Spółki przekazała 
odpowiedź na pozew w terminie. Zdaniem Zarządu żądania WSP są zupełnie bezzasadne bowiem 
zdaniem Spółki doszło do skutecznego potrącenia wzajemnych wierzytelności, a wszelkie 
ewentualne wierzytelności przysługujące WSP zostały już wyczerpane pierwszym pozwem, o 
którym mowa powyżej. Jednakże z ostrożności procesowej Spółka utworzyła rezerwę w kwocie 
1.140 tys. zł, która w całości obciążyła wyniki I półrocza 2021 roku.  

§ Osoba fizyczna (były akcjonariusz Spółki) wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o 
odszkodowanie. Kwota pozwu to 278.042,20 zł. Akcjonariusz ten przegrał już kilka spraw 
dotyczących unieważnienia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4.03.2013 
roku. Roszczenia są całkowicie bezpodstawne, a powód nie potrafi wskazać podstawy wyliczenia 
kwoty oczekiwanego odszkodowania. Bazując na tej wiedzy i przebiegu poprzednich spraw 
wnoszonych przez tę osobę Zarząd zdecydował się nie tworzyć rezerwy na to roszczenie. W dniu 
8 marca 2022 r. Sąd Okręgowy wydał wyrok oddalający w całości powództwo. Wyrok jest 
prawomocny.  

Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie były prowadzone sprawy sądowo-administracyjne, w których spółki 
zależne były pozwanym lub powodem. 

14. Kwestie związane z ochroną środowiska 

Obecnie Grupa Kapitałowa w minimalnym stopniu oddziałuje na środowisko. Działania związane z 
pozyskaniem pozwoleń na budowę elektrowni fotowoltaicznych wiążą się z uzyskiwaniem zgód 
środowiskowych i wykonywaniem raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ale sam 
proces pozyskiwana pozwoleń nie wpływa na środowisko.  

Projekty prowadzone przez Voolt S.A. prowadzone są w oparciu o prawomocne pozwolenia na budowę 
i ich wpływ na środowisko został oszacowany w momencie uzyskiwania pozwolenia na budowę.  

15. Nieruchomości 

Grupa Kapitałowa nie jest właścicielem żadnych nieruchomości.  

Spółki celowe to jest NG PV 1 Sp. z o.o., NG PV 2 Sp. z o.o., NG PV 3 Sp. z o.o., NG PV 4 Sp. z o.o., NG 
PV 5 Sp. z o.o., NG PV 7 Sp. z o.o., NG PV 8 Sp. z o.o., NG PV 9 Sp. z o.o. i Mille Vis Sp. z o.o. są stroną 
umów dzierżawy gruntów pod elektrownie fotowoltaiczne.. Umowy dzierżawy zawierane są na okres 
od 25 lat do 29 lat i 11 miesięcy a wzmianki o zawarciu umów dzierżawy są wpisywane do księgi 
wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. W większości przypadków płatność czynszu rozpoczyna się 
w momencie rozpoczęcia budowy elektrowni fotowoltaicznej. Wcześniej prowadzone są 
przygotowania związane z pozyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Grupa Kapitałowa na 
tym etapie nie zamierza nabywać gruntów na własność. 
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OTOCZENIE RYNKOWE 
1. Regulacje Europejskie 

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2009/28/WE z dnia 23 
kwietnia 2009 roku Polska została zobowiązana do osiągnięcia co najmniej 15% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 roku, podczas gdy cel przyjęty na 
poziomie całej Unii Europejskiej określono na poziomie 20%. Następnie, zgodnie z unijną Strategią 
Energetyczną na lata 2021-2030 cel udziału odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce, 
ciepłownictwie i transporcie całej Unii Europejskiej w roku 2030 określony został na poziomie 32%. Z 
czasem Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie celu wspólnotowego do 40%, by finalnie 
zaprezentować w lipcu 2021 roku pakiet regulacji „Fit for 55”, których wdrożenie ma pomóc w 
osiągnięciu zwiększonego celu redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej do roku 2030 do poziomu 55%. 

Cele dla poszczególnych państw członkowskich nie zostały tym razem ustalone odgórnie – rządzący 
zostali jednak zobowiązani do opublikowania i przyjęcia konkretnych celów na rok 2030. Jak wynika z 
informacji zawartych w projekcie KPEiK polski rząd planuje osiągnięcie do roku 2030 udziału OZE w 
finalnym zużyciu energii brutto w Polsce na poziomie 21% (łącznie w elektroenergetyce, 
ciepłownictwie i transporcie). Cel będzie realizowany stopniowo poprzez osiągnięcie 15% w 2022 roku, 
17% w 2025 roku, a następnie 19% w 2027 roku. Jednocześnie udział odnawialnych źródeł energii w 
produkcji energii elektrycznej ma wzrosnąć w naszym kraju do około 27%. 

Jak wynika z opublikowanego w dniu 25 stycznia 2021 roku corocznego raportu „EU Power Sector in 
2020”, którego autorem jest zajmująca się klimatem i energią organizacja EMBER – będąca założonym 
w 2008 roku niezależnym think-tankiem, skoncentrowanym na propagowaniu przyspieszenia globalnej 
transformacji elektroenergetycznej – w 2020 roku generacja energii odnawialnej w Europie wzrosła do 
ponad 38%, po raz pierwszy wyprzedzając wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych, które 
spadło do niecałych 37%. Wzrost udziału energetyki odnawialnej był zdaniem autorów opracowania 
„silny pomimo pandemii wirusa COVID-19”, zaś spadek produkcji energii pochodzącej z paliw 
kopalnych mógłby być jeszcze bardziej drastyczny, gdyby nie obserwowany w 2020 roku gwałtowny 
wzrost popytu na energię elektryczną w Europie oraz najsłabszy w historii rok w produkcji energii 
jądrowej.  

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centrum Informacyjne Rządu oraz Ministra Klimatu i 
Środowiska Michała Kurtykę, w dniu 2 lutego 2021 roku Rada Ministrów zatwierdziła Politykę 
Energetyczną Polski do 2040 roku (PEP2040). Aktualizacja dokumentu określającego cele polityki 
energetycznej Polski nastąpiła po dwunastu latach od przyjęcia poprzedniej jej wersji. Jak wynika z 
rządowego komunikatu, PEP2040 jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych wynikających ze 
„Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i stanowi jasną wizję strategii Polski w zakresie 
transformacji energetycznej, tworząc oś dla programowania środków unijnych związanych z sektorem 
energii jak i realizacji potrzeb gospodarczych wynikających z osłabienia gospodarki pandemią COVID-
19. Opiera się na trzech głównych filarach: sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego 
systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza. W PEP2040 podejmowane są strategiczne 
decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, 
surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energetyki dźwigni 
rozwoju gospodarki, sprzyjającej sprawiedliwej transformacji. Dokument został opracowany na 
podstawie szczegółowych analiz prognostycznych oraz konsultacji i uzgodnień z licznymi grupami 
interesariuszy, podlegał także konsultacjom publicznym w ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko oraz konsultacjom międzyresortowym. Twórcy dokumentu zakładają, że w 2040 roku 
ponad połowę mocy zainstalowanych w Polsce stanowić będą źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę 
odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki 
wiatrowej, jak również uruchomienie elektrowni jądrowej. 
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2. Ceny energii elektrycznej 

W grudniu 2020 roku Urząd Regulacji Energetyki (URE) zakończył wszystkie postępowania dotyczące 
taryf za dystrybucję energii w 2021 roku i zatwierdził taryfy dystrybucyjne spółek innogy Stoen 
Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, Energa Operator i PGE Dystrybucja. Uwzględniając 
opłatę mocową w części dystrybucyjnej (obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku), średni wzrost 
rachunku klientów innogy Stoen Operator wyniesie 29%, a odbiorców w najczęściej występującej 
grupie taryfowej G11 dotyczyć będzie wzrost o 22,4%. W przypadku klientów Enea Operator i Tauron 
Dystrybucja średni wzrost rachunków za energię elektryczną wyniesie około 20%, a w przypadku 
gospodarstw domowych w grupie G11 wyniesie on około 15%. Dla wszystkich grup odbiorców 
przyłączonych do sieci Energa Operator wzrost wyniesie około 16,5%, zaś w taryfie G11 osiągnie około 
11,5%. W przypadku klientów sieci PGE Dystrybucja wzrost wyniesie prawie 17%, przy czym w grupie 
G11 będzie to 13,7%. Zgodnie z wyliczeniami URE, zmiany taryf na 2021 rok (łącznie dla sprzedaży i 
dystrybucji) z uwzględnieniem opłaty mocowej i innych opłat spowodują, że rachunki odbiorców w 
gospodarstwach domowych wzrosną przeciętnie o około 8 złotych miesięcznie. 

W marcu 2021 roku Urząd Regulacji Energetyki poinformował również, że w 2020 roku średnia cena 
energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym wyniosła 0,5374 złotych netto/kWh, 
osiągając najwyższy poziom od ośmiu lat. Wartość ta została obliczona na podstawie cen zawartych w 
umowach kompleksowych obowiązujących w roku 2020, uwzględnia ona także opłatę za dystrybucję 
energii. W roku 2019 cena ta osiągnęła średnio 0,4862 zł netto/kWh, zaś w roku 2018 wyniosła 
przeciętnie 0,5055 zł netto/kWh. 

W dniu 28 czerwca 2021 roku Urząd Regulacji Energetyki opublikował Informację Prezesa URE w 
sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2021 roku, 
obliczoną na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 755, ze zm.). Z informacji wynika, że średnia cena sprzedaży energii elektrycznej 
na rynku konkurencyjnym za I kwartał 2021 roku wyniosła 243,71 zł/MWh. Dla porównania. w I 
kwartale 2020 roku wyniosła ona 250,90 zł/MWh, w II kwartale 2020 roku osiągnęła 245,36 zł/MWh, 
w III kwartale 2020 roku wyniosła 257,98 zł/MWh, zaś w IV kwartale 2020 roku było to 256,22 zł/MWh. 
Urząd Regulacji Energetyki opublikował także informacje dotyczące średniej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym za cały rok 2020. Zgodnie z komunikatem średnia cena 
sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w roku ubiegłym wyniosła 252,69 zł/MWh, 
podczas gdy w roku 2019 wyniosła ona 245,44 zł/MWh, zaś w roku 2018 osiągnęła ona 194,30 zł/MWh.  

3. Odnawialne Źródła Energii w Polsce 

Jak wynika z opublikowanego w dniu 22 lutego 2021 roku raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej 
(IEO), według zagregowanych danych od czterech największych operatorów sieci dystrybucyjnych w 
Polsce (ENEA Operator, ENERGA Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja), w IV kwartale 2020 
roku wydano aż 1,8 GW warunków przyłączenia dla źródeł fotowoltaicznych. Wynik ten stanowi rekord 
pod względem wydanych warunków przyłączeniowych w jednym kwartale. Dla porównania w I 
kwartale 2020 roku wydano ich łącznie 641 MW, w II kwartale minionego roku - 838 MW, zaś w III 
kwartale ubiegłego roku – 1 174 MW. Oznacza to, że w całym roku 2020 najwięksi operatorzy 
systemów dystrybucyjnych (OSD) w Polsce wydali łącznie ponad 4,4 GW warunków przyłączenia dla 
źródeł przyłączających się do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV.  

Według danych Agencji Rynku Energii przekazanych w lutym 2021 roku przez Ireneusza Zyskę – 
wiceministra klimatu i pełnomocnika Rządu RP do spraw odnawialnych źródeł energii – całkowity 
potencjał inwestycji OZE w Polsce na koniec grudnia 2020 roku wyniósł 12,49 GW, z czego aż 3,96 GW 
przypada na elektrownie fotowoltaiczne. Biorąc pod uwagę fakt, że na koniec 2019 roku łączna moc 
fotowoltaiki w Polsce wynosiła około 1,3 GW, w skali roku moce krajowych projektów PV wzrosły o 
niemal 2,7 GW. Zgodnie z komentarzem Instytutu Energetyki Odnawialnej największy przyrost mocy w 
2020 roku można zaobserwować w obszarze mikroinstalacji prosumenckich – projekty fotowoltaiczne 
wykonane na zlecenie klientów indywidualnych oraz prosumentów biznesowych stanowiły w 
minionym roku niemalże 80% całego polskiego sektora PV. Informacje te potwierdził również Ireneusz 
Zyska, informując że łączna liczba mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (które w praktyce 
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niemalże wyłącznie wykorzystują technologię fotowoltaiczną), na koniec grudnia 2020 roku 
przekroczyła 457 tysięcy, co oznacza wzrost w minionym roku o około 297 tysięcy projektów. Zgodnie 
z aktualizacją danych Agencji Rynku Energii, według stanu na koniec maja 2021 roku ogólna moc 
elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wyniosła około 4,7 GW, liczba prosumentów w Polsce zwiększyła 
się do 566 523, a całkowita moc należących do nich instalacji sięgnęła 3699,8 MW, co daje przeciętną 
jednostkową moc mikroinstalacji na poziomie 6,53 kW. Ponadto zgodnie z wypowiedzią wiceministra 
Zyski z posiedzenia Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, która miała miejsce w 
dniu 20 lipca 2021 roku, można ocenić, że obecnie w Polsce jest już około 650 tysięcy prosumenckich 
instalacji OZE. 

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, na koniec kwietnia 
2021 roku całkowita zainstalowana moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wyniosła 4690 MW. 
Oznacza to, że w czterech pierwszych miesiącach bieżącego roku moc elektrowni fotowoltaicznych w 
Polsce wzrosła o 754,2 MW, zaś w ciągu dwunastu miesięcy moc projektów PV w naszym kraju 
zwiększyła się aż o 2 857,3 MW. W całym 2020 roku zainstalowany potencjał fotowoltaiki w Polsce 
zwiększył się w sumie aż o 2 636,14 MW. Dla porównania w 2019 roku w Polsce zainstalowano 
instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy wynoszącej niemal 830 MW, zaś na koniec 2018 roku łączna 
moc inwestycji PV w Polsce wynosiła w sumie około 471 MW. 

W całym 2020 roku zainstalowany potencjał fotowoltaiki w Polsce zwiększył się w sumie aż o 2 636,14 
MW, co oznacza istotnie wyższy wynik od prognoz przyjętych przez branżowe stowarzyszenie 
SolarPower Europe, które w grudniowym raporcie „EU Market Outlook for Solar Power, 2020–2024” 
zakładało, że Polska w 2020 roku osiągnie 2 200 MW nowych mocy w elektrowniach fotowoltaicznych. 

W dniu 5 maja 2021 roku Urząd Regulacji Energetyki (URE) opublikował Raport Prezesa URE 
podsumowujący produkcję energii w małych instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii 
w 2020 roku. Z publikacji wynika w szczególności, że na koniec minionego roku całkowita 
zainstalowana moc wszystkich instalacji OZE w polskim systemie elektroenergetycznym wynosiła 
prawie 10 GW, z czego w małych instalacjach zainstalowanych było ponad 183 MW, natomiast w 
mikroinstalacjach (również prosumenckich) ponad 3 GW. Liczba wytwórców energii w małych 
instalacjach wyniosła 765, co oznacza wzrost o prawie 10% wobec danych za rok 2019, kiedy to 
funkcjonowało ich 697. Wytwórcy ci produkowali w 2020 roku energię łącznie w 898 źródłach, których 
łączna moc zainstalowana wynosiła około 183 MW (co stanowi wzrost o 20,3 MW mocy w małych 
instalacjach OZE w skali roku), zaś całkowity wolumen produkcji energii przekroczył 340 GWh. 
Jednocześnie w ubiegłym roku w segmencie małych instalacji pozycję lidera pod względem mocy 
zainstalowanej straciły źródła wykorzystujące energię wody (WO) – 343 instalacje o łącznej mocy 51,96 
MW – a ich miejsce zajęły źródła wykorzystujące energię promieniowania słonecznego (PV) – 328 
instalacje o łącznej mocy 66,86 MW. Podsumowanie Raportu Prezesa URE dotyczącego wytwarzania 
energii z małych instalacji OZE w ubiegłym roku dostępne jest pod tym adresem. Dla przypomnienia, 
w 2020 roku zanotowano ponad trzykrotny wzrost wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do 
sieci z mikroinstalacji, z czego ponad 98% energii wyprodukowali prosumenci w instalacjach 
fotowoltaicznych. Zgodnie ze stanem na koniec 2020 roku, energia elektryczna wytwarzana była w 459 
168 mikroinstalacjach OZE o mocy do 50 kW, których łączna moc zainstalowana osiągnęła 3 025,8 MW. 
Najwięcej pod względem liczby (458 675) oraz mocy zainstalowanej (3 015,4 MW) było mikroinstalacji 
fotowoltaicznych, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego. 

Według „Raportu dotyczącego energii elektrycznej wytworzonej z OZE w mikroinstalacji i 
wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej”, opracowanego na podstawie artykułu 6a ustawy o 
Odnawialnych Źródłach Energii i opublikowanego przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) w dniu 16 
marca 2021 roku, w ubiegłym roku zanotowano ponad trzykrotny wzrost wolumenu energii 
elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji, z czego ponad 98% energii wyprodukowali 
prosumenci w instalacjach fotowoltaicznych. Zgodnie ze stanem na koniec 2020 roku, energia 
elektryczna wytwarzana była w 459 168 mikroinstalacjach OZE o mocy do 50 kW, których łączna moc 
zainstalowana osiągnęła 3 025,8 MW. Najwięcej pod względem liczby (458 675) oraz mocy 
zainstalowanej (3 015,4 MW) było mikroinstalacji fotowoltaicznych, wykorzystujących energię 
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promieniowania słonecznego. Blisko 2/3 mikroinstalacji przyłączonych zostało do sieci dwóch 
Operatorów Systemów Dystrybucyjnych – PGE Dystrybucja S.A. oraz Tauron Dystrybucja S.A.  

Według danych udostępnianych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w dniu 9 lipca 2021 roku 
został pobity kolejny rekord zapotrzebowania na moc w Polsce w okresie letnim. Zarejestrowane 
zapotrzebowanie na moc około godziny 11:00 wyniosło 24 336 MW, a w chwili rekordu generacja 
polskich elektrowni fotowoltaicznych wyniosła łącznie około 2,3 GW, farmy wiatrowe dołożyły około 
800 MW, zaś wymiana handlowa sięgała około 100 MW w kierunku importu. Dotychczasowa najwyższa 
wartość zapotrzebowania na moc dla okresu letniego odnotowana została w dniu 26 czerwca 2019 
roku, gdy wyniosła 24 144 MW. Wyższy pozostaje rekord zapotrzebowania na moc odnotowany w 
krajowym systemie elektroenergetycznym w okresie zimowym – w dniu 18 stycznia 2021 roku wyniósł 
on 27 380 MW. 

W dniu 28 kwietnia 2021 roku, pomiędzy godziną 12:00 i 13:00, polskie elektrownie fotowoltaiczne 
wprowadziły do sieci 3 109,7 MWh, pracując po godzinie 12:30 z chwilową mocą wynoszącą nawet 3 
185 MW. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii przekroczona została bariera 3 GW. W sumie w dniu 
28 kwietnia 2021 roku krajowe elektrownie PV wprowadziły do sieci ponad 25 GWh energii 
elektrycznej. Co ciekawe, wcześniejszy rekord, który pozwolił na przekroczenie po raz pierwszy w 
historii bariery 2 GW padł miesiąc wcześniej, 22 marca bieżącego roku, gdy polskie elektrownie 
fotowoltaiczne wprowadziły do sieci 2 248,4 MWh, pracując po godzinie 11:00 z chwilową mocą 
wynoszącą 2 448 MW. 

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) na potrzeby raportu 
„Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”, fotowoltaiczne moduły monokrystaliczne całkowicie 
zdominowały polski rynek instalacji PV, osiągając w ubiegłym roku udział w rynku na poziomie 98%. 
Autorzy opracowania wskazują, że dominacja modułów monokrystalicznych wynika z ich lepszych 
parametrów, wyższej sprawności, a także mniejszej powierzchni w przeliczeniu na moc.  

15 kwietnia 2021 roku Sejm RP przyjął jednogłośnie nowelizację ustawy Prawo Energetyczne, 
wprowadzającej istotne regulacje dotyczące między innymi inteligentnego opomiarowania, kontroli 
nad rynkiem energii, paliw gazowych i ciekłych, jak również kompleksowych rozwiązań dla rozwoju 
magazynów energii, a w szerszej perspektywie – dla rozwoju energetyki rozproszonej i odnawialnych 
źródeł energii. W ten sposób zmianie ulegnie definicja odbiorcy końcowego, co pozwoli na wyłączenie 
z kategorii zużycia końcowego energii zużywanej na potrzeby magazynowania energii – energia 
wprowadzana do magazynu oraz ewentualne straty z tym związane nie będą uznawane za zużycie 
odbiorcy końcowego. Ponadto zniesieniu ulegnie podwójne naliczanie opłat sieciowych dla energii 
wprowadzanej oraz pobieranej z systemów magazynowania energii, nastąpi całkowite wyłączenie z 
obowiązku posiadania taryfy magazynowania energii elektrycznej oraz uproszczony zostanie proces 
koncesyjny dla tego typu rozwiązań.  

W maju 2021 roku Sejm RP procedował przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
najnowszy projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zakłada wprowadzenie 
do ustawy o OZE nowej definicji hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii i umożliwi 
zapowiedziane przez Rząd uruchomienie aukcji OZE dla tego rodzaju instalacji, możliwe że jeszcze w 
2021 roku. Zgodnie z poprawką do nowelizacji wprowadzoną przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, 
nastąpić ma wprowadzenie w hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii obowiązkowego 
komponentu, jakim ma być magazyn energii, służący do magazynowania energii pochodzącej 
wyłącznie z urządzeń wytwórczych wchodzących w skład instalacji hybrydowej. Jednocześnie w dniu 1 
czerwca 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą Prawo Energetyczne i w konsekwencji 
uruchamiającą rynek magazynów energii w Polsce. Wprowadza ona istotne regulacje dotyczące 
między innymi inteligentnego opomiarowania, kontroli nad rynkiem energii, paliw gazowych i ciekłych, 
jak również kompleksowych rozwiązań dla rozwoju magazynów energii, a w szerszej perspektywie – 
dla rozwoju energetyki rozproszonej i odnawialnych źródeł energii. 

Na początku czerwca 2021 roku miało miejsce ogłoszenie projektu nowelizacji ustawy Prawa 
energetycznego i Ustawy o OZE. Zakłada ona likwidację systemu upustów, który dziś stanowi podstawę 
opłacalności domowych instalacji fotowoltaicznych. Główna zmiana dotyczyć będzie wygaszania 
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obowiązującego systemu upustów dla prosumenta, który zostanie zastąpiony sprzedażą nadwyżek 
energii i zakupem całości energii niepokrytej przez instalację PV. Cena zakupu wyprodukowanej przez 
prosumenta energii będzie wynosić 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku 
konkurencyjnym w poprzednim kwartale. Jak dotąd cena zakupu energii przez prosumenta nie została 
zdeterminowana ustawowo. Zgodnie z prognozami będzie ona około dwukrotnie wyższa co przełoży 
się na czas zwrotu instalacji. Głównym argumentem opowiadającym się za wprowadzeniem zmian jest 
implementacja unijnych przepisów, które narzucają zmianę dotychczasowego sposobu rozliczania 
prosumentów. Dyrektywa unijna 2019/944 w zakresie oddzielnego rozliczania wprowadzonej i 
pobranej z sieci energii elektrycznej oraz konieczności ponoszenia odpowiedniej części kosztów 
systemu elektroenergetycznego powstała na skutek problemów jakie stwarzały dotychczasowe 
przepisy. Jak tłumaczy Minister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska „bodziec w postaci upustów był 
potrzebny, ale wyczerpał swoją formułę”. Ponadto fakt istnienia net-metringu zwalniał prosumenta z 
kosztów dystrybucyjnych, które ponosił dostawca energii, co w przypadku Polski najczęściej oznaczało 
spółkę skarbu państwa lub jedną ze spółek zależnych. Dodatkowym aspektem tej decyzji jest 
niewystarczająca do przyjmowania energii ze źródeł rozproszonych infrastruktura elektro-
energetyczna w kraju. Sama nowelizacja została oceniona pozytywnie przez ekspertów, ponieważ 
pomoże wykluczyć z rynku nieprofesjonalne firmy instalatorskie. Problematyczną stroną tych zmian 
jest krótki okres w jakim mają być wprowadzone. Pierwsza podana informacja dotyczyła wprowadzenia 
przepisów już 1 stycznia 2022 roku z jednoczesnym zapewnieniem, że osoby podpisujące umowę do 
tego czasu w charakterze prosumenta przez najbliższe 15 lat dalej będą mogły korzystać z systemu 
rozliczenia opartego o upusty.  

Następnie w dniu 2 grudnia 2021 r., Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii 
wprowadzającą zmiany do systemu rozliczeń prosumentów, a także ustawy prawo energetyczne oraz 
innych ustaw, w wyniku odrzucenia weta Senatu. Termin wejścia w życie ustawy z dnia 29 października 
2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 
2376)., został wyznaczony na dzień 1 kwietnia 2022 r.  

Jednocześnie, projektem ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r., o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych ustaw, przekazanym do Senatu i oczekującym na rozpatrzenie 
stanowiska Senatu, zamierza się wprowadzić kolejne zmiany do ustawy z dnia 29 października 2021 r. 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W uzasadnieniu do 
projektu ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r., wskazano m.in., iż ma ona na celu wprowadzenie rozwiązań 
prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego 
rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji 
fotowoltaicznej. W uzasadnieniu podkreślono, że przyjęcie proponowanych rozwiązań legislacyjnych 
w zakresie projektów parasolowych i grantowych, przyczyni się do uniknięcia problemów z ciągłością 
realizacji tych projektów, które dotyczą wielu gmin i podmiotów z całej Polski. 

Pod koniec czerwca 2021 roku przedstawione zostały zasady programu Mój Prąd 2021. Możliwość 
aplikowania o dotacje rozpocznie się 1 lipca 2021 roku. Skorzystać z niej będą mogły osoby, które 
wybudowały własną mikroinstalację o mocy od 2,0 kW do 10,0 kW, w okresie czasowym zaczynającym 
się 1 lutego 2020 roku a kończącym 22 grudnia 2021 roku. Dotacja wyniesie maksymalnie trzy tysiące 
złotych oraz nie będzie mogła stanowić więcej niż 50% kosztów inwestycji. Kwota ta zmalała w 
stosunku do dwóch poprzednich edycjach programu, w których kwota mogła wynieść nawet pięć 
tysięcy złotych. Budżet trzeciej edycji programu wyniesie 534 milionów złotych. Wcześniej było to 1,1 
miliarda złotych. Według obliczeń dotację otrzyma około 178 tysięcy osób lub rodzin, zaś od połowy 
grudnia 2020 do końca czerwca 2021 powstanie około 140 tysięcy nowych instalacji PV. 

4. Polski system aukcji OZE 

Aby osiągnąć zakładane przez Unie Europejską krajowe cele udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
końcowym zużyciu energii brutto, od dnia 1 lipca 2016 roku polski rynek energii reguluje ustawa o 
odnawialnych źródłach energii, w ramach której Ministerstwo Energii za pośrednictwem Internetowej 
Platformy Aukcyjnej (IPA) prowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki zakupuje w ramach 
aukcyjnego systemu wsparcia energię z OZE, w tym z inwestycji fotowoltaicznych. Zwycięskie projekty 
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otrzymują piętnastoletnią gwarancję odkupu wyprodukowanej energii po stałej cenie określonej 
podczas aukcji, waloryzowanej o wskaźnik inflacji. 

W ramach pierwszej aukcji, która odbyła się 30 grudnia 2016 roku, skutecznie złożone zostały 152 
oferty, spośród których wygrały 84 projekty (fotowoltaicznie oraz wiatrowe) złożone przez 62 firmy. 
Na aukcji w grudniu 2016 roku, minimalna i maksymalna cena, po jakiej energia została sprzedana, to 
odpowiednio 253,5 zł/MWh i 408,8 zł/MWh. Średnia cena sprzedawanej energii w danej aukcji 
wynosiła 351 zł/MWh. 

Podczas drugiej aukcji przeprowadzonej w dniu 30 czerwca 2017 roku, skutecznie zostały złożone 472 
oferty, z których wygrały 352 oferty złożone przez 236 wytwórców. W ramach aukcji z czerwca 2017 
roku, minimalna i maksymalna cena wyniosła 195,00 zł/MWh i 398,87 zł/MWh. Średnia cena 
sprzedawanej energii w danej aukcji wyniosła 373 zł/MWh, co stanowi wzrost o 5,8% w porównaniu z 
pierwszą aukcją. 

Z kolei podczas aukcji w listopadzie 2018 roku wygrały 554 inwestycje złożone przez 251 wytwórców. 
Podczas aukcji w 2018 roku minimalna cena, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług, po 
jakiej została sprzedana energia, wyniosła 288,99 zł/MWh, a cena maksymalna sięgnęła 364,99 
zł/MWh. Średnia cena energii, która została sprzedana podczas owej aukcji wyniosła 352,34 zł/MWh. 

W grudniu 2019 roku do aukcji OZE dopuszczone zostały projekty fotowoltaiczne o mocy 
przekraczającej 1 MW, w związku z czym od tego momentu URE przeprowadza dwie osobne aukcje: 
dla nowych instalacji wiatrowych i solarnych o mocy wyższej niż 1 MW, jak również dla nowych 
instalacji wiatrowych i solarnych o mocy równej bądź niższej niż 1 MW. W przypadku pierwszej z nich 
w 2019 roku skutecznie złożono 101 ofert, dzięki którym zakontraktowano energię o wartości ponad 
16,2 miliardów złotych (z czego ponad 129 milionów złotych przeznaczone zostało na duże instalacje 
fotowoltaiczne) i wolumenie 77,837 TWh energii. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana 
wyniosła 162,83 zł/MWh, zaś maksymalna cena po jakiej energia została sprzedana to 233,29 zł/MWh. 
W przypadku aukcji dla nowych instalacji wiatrowych i solarnych o mocy nieprzekraczającej 1 MW, 
oferenci złożyli aż 1044 oferty, z których aukcję wygrało 759 ofert złożonych przez 260 wytwórców, i 
w oparciu, o które sprzedano ponad 11,436 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 3,633 mld zł. 
Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana wyniosła 269,00 zł/MWh, zaś maksymalna cena 
po jakiej energia została sprzedana to 327,00 zł/MWh.  

W ramach przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2020 roku aukcji na sprzedaż energii elektrycznej 
wytwarzanej w projektach wiatrowych oraz fotowoltaicznych o mocy większej niż 1 MW, złożonych 
zostało 127 ofert, spośród których 96 wygrało aukcję. Minimalna cena po jakiej energia została 
sprzedana wyniosła 190,00 zł/MWh, zaś maksymalna osiągnęła 249,90 zł/MWh. Łączna ilość 
sprzedanej energii wyniosła 41 939 088,799 MWh, zaś łączna wartość sprzedanej energii sumuje się 
do 940 4431 852,40 złotych. W przypadku aukcji dotyczącej projektów wiatrowych oraz 
fotowoltaicznych o mocy mniejszej bądź równej 1 MW, złożonych zostało 1618 ofert, spośród których 
747 wygrało aukcję. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana wyniosła 222,87 zł/MWh, zaś 
maksymalna osiągnęła 268,88 zł/MWh. Łączna ilość sprzedanej energii wyniosła 11 747 067,808 MWh, 
zaś łączna wartość sprzedanej energii sumuje się do 3 024 791 586,87 złotych.  

W ostatnich przeprowadzonych dotychczas aukcjach OZE, które odbyły się w czerwcu 2021 roku, w 
ramach aukcji obejmującej projekty wiatrowe oraz fotowoltaiczne o mocy większej niż 1 MW, 
złożonych zostało 111 ofert, spośród których 91 wygrało aukcję. Minimalna cena po jakiej energia 
została sprzedana wyniosła 179,00 zł/MWh, zaś maksymalna osiągnęła 242,98 zł/MWh. Łączna ilość 
sprzedanej energii wyniosła 24 687 409,908 MWh, zaś łączna wartość sprzedanej energii sumuje się 
do 5 658 431 092,66 złotych. W przypadku aukcji dotyczącej projektów wiatrowych oraz 
fotowoltaicznych o mocy mniejszej bądź równej 1 MW, złożonych zostało 1264 ofert, spośród których 
1016 wygrało aukcję. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana wyniosła 207,00 zł/MWh, 
zaś maksymalna osiągnęła 253,37 zł/MWh. Łączna ilość sprzedanej energii wyniosła 11 949 598,377 
MWh, zaś łączna wartość sprzedanej energii sumuje się do 2 761 860 057,90 złotych.  

W maju 2021 Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) dokonał podsumowania systemu aukcyjnego OZE 
działającego w Polsce od pięciu lat oraz – zdaniem autorów – przynoszącego oczekiwane rezultaty. Jak 
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wynika z opracowania, w wyniku aukcji rozstrzygniętych w latach 2016 – 2020 zakontraktowano 
łącznie 3 230 MW nowych mocy fotowoltaicznych w 2 514 projektach PV. W wyniku dwóch pierwszych 
aukcji z 2016 i 2017 roku wytwarzanie energii rozpoczęły projekty o łącznych mocach odpowiednio 
59,5 MW i 277 MW, co stanowi 94% mocy projektów fotowoltaicznych, które te aukcje zwyciężyły. 
Spośród projektów z 2018 roku – których termin realizacji został wydłużony o rok ze względu na 
pandemię COVID-19 – zrealizowanych według stanu na pierwszy kwartał 2021 roku zostało 53%. W 
aukcjach z 2019 i 2020 roku moc zakontraktowanych projektów fotowoltaicznych wynosiła około 2,4 
GW. Ponadto, jak wynika z opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki informacji dotyczących 
wyników aukcji OZE przeprowadzonych w maju i czerwcu 2021 roku, w Polsce powstanie dodatkowe 
2,5 GW mocy w OZE z czego niemal 90% stanowią farmy słoneczne. Podsumowując, w ramach sześciu 
przeprowadzonych dotychczas aukcji OZE, Urząd Regulacji Energetyki zakontraktował odkup energii 
elektrycznej z niemalże 5 800 MW nowych mocy w projektach fotowoltaicznych.  

W dniu 17 grudnia 2020 roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na przedłużenie funkcjonowania 
polskiego aukcyjnego systemu wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych o sześć 
miesięcy, to jest do 31 grudnia 2021 roku. Dotychczasowy system aukcyjny, zatwierdzony decyzją 
Komisji Europejskiej z dnia 13 grudnia 2017 roku był przewidziany na okres od 1 lipca 2016 roku do 30 
czerwca 2021 roku. Aby umożliwić kontynuację kontraktowania energii elektrycznej z projektów 
aukcyjnych w latach kolejnych, 13 kwietnia 2021 roku Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zakłada przede 
wszystkim wydłużenie maksymalnych terminów udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu 
aukcyjnego do dnia 31 grudnia 2027 roku. Komisja Europejska wydłużyła terminy sytemu aukcyjnego 
dla OZE decyzją nr SA.64713 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym w dniu 17 grudnia 2021 r.  

5. Perspektywy rynku 

W dniu 30 marca 2021 roku Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zdecydował się dokonać aktualizacji 
prognozy rozwoju krajowego rynku fotowoltaiki do 2025 roku. Według analizy ekspertów IEO w 
najbliższych latach rynek polskiej fotowoltaiki utrzyma swoją dynamikę rozwoju, a pod koniec 2021 
roku moc wszystkich zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych może wynieść 6,1 GW, co oznacza 
przyrost rok do roku na poziomie 2,1 GW. Za istotną część tego wyniku odpowiadać będą projekty PV 
z akcji OZE z lat 2018 oraz 2019, z których część już powstała, a pozostałe zaczną produkować energie 
elektryczną właśnie w bieżącym roku. IEO estymuje, że dzięki realizacji projektów aukcyjnych moc 
samych farm słonecznych w Polsce może wzrosnąć w 2021 roku o 830 MW. Ponadto według prognoz 
Instytutu łączny przyrost nowych mocy w mikroinstalacjach fotowoltaicznych może osiągnąć w 
obecnym roku około 1,1 GW, a za kolejne 200 MW odpowiadać będą prosumenci biznesowi (B2B), w 
szczególności przedsiębiorstwa przemysłowe. W latach 2022 – 2025 przewiduje się przyrost na 
poziomie co najmniej 1,5 GW rocznie w sektorze farm fotowoltaicznych, zaś od roku 2023 „rynek 
prosumenckich instalacji zrówna się pod względem całkowitej mocy zainstalowanej z rynkiem farm 
słonecznych, a co za tym idzie cały rynek PV zmieni się z obecnego typowo prosumenckiego, na 
zrównoważony pomiędzy zawodowymi elektrowniami PV a prosumentami”.  

Zgodnie z opublikowanym w połowie lipca 2021 roku raportem „Global Market Outlook 2021-2025”, 
opracowywanym corocznie przez europejskie stowarzyszenie sektora fotowoltaicznego SolarPower 
Europe, polski rynek fotowoltaiczny został określony mianem jednego z największych w Europie. Został 
on również zakwalifikowany blisko pierwszej dziesiątki największych rynków PV na świecie. Autorzy 
raportu podkreślają, że w 2020 roku Polska dołączyła do ścisłej czołówki największych rynków 
fotowoltaicznych w Europie przyłączając nowe instalacje o łącznej mocy aż 2,4 GW, a także osiągając 
na koniec ubiegłego roku całkowitą moc fotowoltaiki na poziomie 3,9 GW. Pozytywne wyniki sektora 
spowodowane są między innymi korzystnym systemem rozliczeń dla prosumentów, zredukowanym 
ustawowo podatkiem VAT na przydomowe instalacje PV do 8%, ulgami podatkowymi, dostępem do 
niskooprocentowanych pożyczek, a także funkcjonowaniem systemu aukcyjnego dla większych 
inwestycji. Dotychczasowa dynamika rozwoju rynku przełożyła się także na opracowane przez 
SolarPower Europe prognozy na lata 2021-2025. Jak wynika z analizy, w tym okresie w naszym kraju w 
umiarkowanym scenariuszu powstaną nowe elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 11 GW. W 
scenariuszu minimalnym jest mowa o przyroście mocy o 7 GW, a w scenariuszu maksymalnym nawet 
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o 16 GW. Więcej inwestycji w projektach PV w latach 2021-2025 ma zanotować na świecie tylko 
czternaście państw, w tym przede wszystkim Chiny (318-494 GW) i Stany Zjednoczone (97-160 GW), 
zaś w Europie Niemcy (34-52 GW), Hiszpania (15-28 GW), Holandia (16-24 GW), a także Francja (11-19 
GW). Autorzy opracowania wskazują, że założone przez polski Rząd cele „Polityki Energetycznej Polski 
do 2040 roku” – zgodnie z którymi moc elektrowni PV w Polsce do 2030 roku osiągnie od 5 do 7 GW, 
zaś do 2040 roku od 10 do 16 GW – zostaną zrealizowane, ale jednocześnie muszą zostać podniesione 
mając na uwadze konieczność realizacji bardziej ambitnych celów Unii Europejskiej na rok 2030. 
Analitycy pracujący przy „Global Market Outlook 2021-2025” wskazali również wyzwania stojące przed 
Polską w zakresie rozwoju rynku fotowoltaicznego. Mowa tu między innymi o konieczności 
modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznych, potrzebie umożliwienia budowy tak zwanych 
linii bezpośrednich (pozwalających na rozwój niesubsydiowanej fotowoltaiki bazującej na umowach 
PPA zawieranych przez inwestorów z odbiorcami przemysłowymi), jak również konieczności 
przedłużenia systemu aukcyjnego dla farm fotowoltaicznych.  
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OTOCZENIE REGULACYJNE 
1. Działalność emitenta  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z 
późn. zm.). 

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi ma zastosowanie do działalności Emitenta w szerokim 
zakresie. Emitent jest spółką akcyjną notowaną na rynku regulowanym, której największym aktywem 
są akcje VOOLT S.A., będącego podmiotem notowanym w alternatywnym systemie obrotu.  

Ustawa reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu 
instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz 
wykonywanie nadzoru w tym zakresie. 

Przepisy ustawy mają zastosowanie do działalności prowadzonej przez Spółkę, w szczególności 
regulacje dotyczące rachunków papierów wartościowych, dematerializacji papierów wartościowych, 
zawieranych umów w związku z emisją papierów wartościowych, obowiązków informacyjnych wobec 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, obowiązków przekazania danych o osobach 
uprawnionych z papierów wartościowych, rynków regulowanych, uprawnieniach podmiotów 
prowadzących zagraniczne rynki regulowane, outsourcingu czynności związanych z prowadzeniem 
rynku regulowanego i funkcji operacyjnych, organizacji i zasad prowadzenia rynku regulowanego, 
obowiązków informacyjnych firm inwestycyjnych lub spółek prowadzących rynek regulowany, 
depozytu papierów wartościowych i rejestracji instrumentów finansowych, prowadzenia działalności 
przez firmy inwestycyjne.  

Szczególne znaczenie mają przepisy ustawy dotyczące:  

§ stron transakcji zawieranych na rynku regulowanym,  
§ zasad dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, 
§ depozytu papierów wartościowych oraz rejestracji instrumentów finansowych, 
§ rozliczeń i rozrachunków transakcji dotyczących instrumentów finansowych, 
§ uprawnień i wymagań Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 
§ rejestracji papierów wartościowych prowadzonej przez Krajowy Depozyt, 
§ rejestracji instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego  
§ wykonania zobowiązań emitenta  
§ identyfikacji akcjonariuszy, ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy  
§ przekazywania informacji akcjonariuszom spółki giełdowej, przekazywania informacji na wniosek 

akcjonariusza spółki giełdowej  
§ zakresu działalności maklerskiej, świadczenia usług w zakresie udostępnienia informacji o 

transakcjach na rynku regulowanym  
§ świadczeniu przez dom maklerski usług pośrednictwa  
§ wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych  
§ doradztwa inwestycyjnego  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1983). 

Emitent jest Spółką publiczną notowaną na rynku regulowanym. Ustawa o ofercie w bardzo szerokim 
zakresie reguluje działanie spółki, określa jej prawa i obowiązki jako spółki publicznej, reguluje zasady 
i warunki dokonywania wszelkich transakcji papierów wartościowych.  

Ustawa reguluje zasady i warunki dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych, 
prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży tych papierów wartościowych oraz ubiegania się o 
dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do 
obrotu na rynku regulowanym, w zakresie nieuregulowanym przepisami Rozporządzenia 
Prospektowego; obowiązki emitentów papierów wartościowych i innych podmiotów uczestniczących 
w obrocie tymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi; skutki uzyskania 
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statusu spółki publicznej oraz szczególne prawa i obowiązki związane z posiadaniem i obrotem akcjami 
takich spółek. 

Jednym z podstawowych obowiązków wynikających z ww. ustawy o ofercie publicznej jest obowiązek 
przekazywania informacji do systemu gromadzenia informacji. Zgodnie z art. 56 ust. 1 Emitent 
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest obowiązany, z 
zastrzeżeniem ust. 6, do równoczesnego przekazywania Komisji, spółce prowadzącej ten rynek 
regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji bieżących i okresowych: (i) zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2 - w przypadku emitentów papierów wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi lub na rynku regulowanym innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 
członkowskiego, albo (ii) zgodnie z postanowieniami regulaminów, o których mowa w art. 61 - w 
przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych wyłącznie do obrotu na rynku 
regulowanym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań. 

Komisja gromadzi informacje, o których mowa powyżej, oraz informacje poufne, a także zapewnia 
powszechny i stały dostęp do tych informacji, z uwzględnieniem konieczności zagwarantowania 
bezpieczeństwa informacji oraz pewności źródła informacji. 

Zgodnie z art. 55d. dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi 
do obrotu na rynku regulowanym wymaga sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję oraz 
udostępnienia do publicznej wiadomości warunków obrotu.  

Zgodnie z art. 58. Emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 
lub ubiegający się o takie dopuszczenie obowiązki przekazywania do publicznej wiadomości informacji, 
o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2, art. 70 pkt 1 i 3, art. 80 i art. 86 ust. 2, wykonują za 
pośrednictwem jednej osoby prawnej lub większej liczby osób prawnych albo jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej, wskazanej w drodze decyzji Komisji, zwanej dalej "agencją 
informacyjną".  

Oprócz ww. obowiązku informacyjnego, spółka publiczna ma również obowiązek udzielania informacji 
na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z art. 68 Ustawy o ofercie na żądanie Komisji osoby 
wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta papierów wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o to 
dopuszczenie, lub którego papiery wartościowe zostały wprowadzone do alternatywnego systemu 
obrotu lub są przedmiotem ubiegania się o takie wprowadzenie, albo pozostające z nim w stosunku 
pracy, lub będące odpowiednio likwidatorem, syndykiem ustanowionym w postępowaniu 
upadłościowym lub zarządcą ustanowionym w postępowaniu restrukturyzacyjnym są obowiązane do 
niezwłocznego udzielenia pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień, a także sporządzenia i 
przekazania, na koszt emitenta, kopii dokumentów i innych nośników informacji, w celu umożliwienia 
wykonywania ustawowych zadań Komisji w zakresie: 

1) nadzoru nad sposobem wykonywania przez te podmioty obowiązków informacyjnych, w tym 
obowiązku, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia 596/2014; 

2) ujawniania i przeciwdziałania manipulacji na rynku, o której mowa w art. 12 rozporządzenia 
596/2014; 

3) ujawniania i przeciwdziałania ujawnieniu lub wykorzystywaniu informacji poufnej; 
4) nadzoru nad przebiegiem oferty publicznej lub dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów 

wartościowych do obrotu na rynku regulowanym; 
5) nadzoru nad sposobem wykonywania obowiązków, o których mowa w rozdziale 4; 
6) nadzoru nad sposobem wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 18 i art. 19 

rozporządzenia 596/2014; 

 Na podstawie art. 68 ust. 6 na żądanie Komisji uczestnik rynku uprawnień do emisji, osoby wchodzące 
w skład organów zarządzających lub nadzorczych uczestnika rynku uprawnień do emisji albo 
pozostające z nim w stosunku pracy lub będące odpowiednio likwidatorem, syndykiem ustanowionym 
w postępowaniu upadłościowym lub zarządcą ustanowionym w postępowaniu restrukturyzacyjnym są 
obowiązani do niezwłocznego udzielenia pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień, a także 
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sporządzenia i przekazania, na koszt uczestnika rynku uprawnień do emisji, kopii dokumentów i innych 
nośników informacji, w celu umożliwienia wykonywania ustawowych zadań Komisji w zakresie: 

1) nadzoru nad sposobem wykonywania przez te podmioty obowiązków informacyjnych, w tym 
obowiązku, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia 596/2014; 

2) ujawniania i przeciwdziałania manipulacji na rynku, o której mowa w art. 12 rozporządzenia 
596/2014; 

3) ujawniania i przeciwdziałania ujawnieniu lub wykorzystywaniu informacji poufnej; 
4) nadzoru nad sposobem wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 18 i art. 19 

rozporządzenia 596/2014. 

Emitent na podstawie ustawy wykonuje obowiązki spółki publicznej, określone w art. 70 Ustawy o 
ofercie. Spółka publiczna jest obowiązana do:  

1) niezwłocznego przekazywania informacji, w zakresie określonym w art. 69, równocześnie do 
publicznej wiadomości, Komisji oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym są 
notowane akcje tej spółki, lub podmiotowi organizującemu alternatywny system obrotu, w którym 
są notowane te akcje; 

2) równoczesnego przekazywania do publicznej wiadomości, Komisji oraz spółce prowadzącej rynek 
regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki, lub podmiotowi organizującemu 
alternatywny system obrotu, w którym są notowane te akcje, w terminie 7 dni od dnia odbycia 
walnego zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym 
zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i 
wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w 
ogólnej liczbie głosów. 

Do działalności Emitenta mają zastosowanie m.in. przepisy dotyczące szczególnych uprawnień i 
obowiązków akcjonariuszy spółki publicznej, przepisy rozszerzające zakres podmiotowy obowiązków 
ustawowych, polityki wynagrodzeń i sprawozdań o wynagrodzeniach, transakcji z podmiotami 
powiązanymi.  

Działalność prowadzona przez Emitenta regulowana jest również przepisami następujących aktów 
wykonawczych:  

1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji akcji (Dz. U. poz. 2548). 

2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.). 

3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu instrumentów 
finansowych (Dz. U. poz. 819). 

4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów, jakie muszą 
spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej (Dz. U. Nr 31, poz. 210). 

5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie postępowania z 
dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1925). 

Unijne regulacje prawne odnoszące się do działalności Emitenta:  

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w 
sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 
2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.). 

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 
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2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.). 

3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w 
sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 176, str. 1 z późn. zm.). 

2. Przepisy dotyczące działalności spółek z grupy kapitałowej emitenta  

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  

Celem prawidłowego prowadzenia działalności, Spółki z grupy emitenta stosują przepisy Ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.)., w zakresie 
prowadzonej działalności dotyczącej sprzedaży wytwarzanej energii elektrycznej z odnawialnych 
źródeł energii. Zawarte w ustawie przepisy prawa regulują zasady i warunki wykonywania działalności 
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach 
odnawialnego źródła energii. Ustawa określa również mechanizmy i instrumenty wspierające 
wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, ciepła w instalacjach odnawialnego 
źródła energii oraz reguluje zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, zasady 
realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, warunki i tryb 
certyfikowania instalatorów mikro instalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii 
o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów 
szkoleń, a także zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz 
wspólnych projektów inwestycyjnych.  

Spółki celowe emitenta stosują przepisy ustawy wyłącznie w zakresie związanym ze sprzedażą 
wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Przepisy dotyczące wytwarzania 
energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub 
biopłynów nie mają zastosowania do działalności Spółki. Spółki celowe na datę Prospektu nie 
wytwarzają energii elektrycznej. Spółki celowe z Grupy nie uczestniczą bezpośrednio w aukcjach, 
kontrahenci Spółek celowych zlecają projekty do budowy, po wygranych uprzednio aukcjach.  

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi rejestr 
wytwórców małych instalacji. Działalność małych instalacji zamierzają prowadzić spółki z grupy 
Emitenta i do nich mają zastosowanie przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z 
ustawą przez małą instalację rozumie się instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w 
skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna 
jest większa niż 50 kW i nie większej niż 1 MW.  

Ustawa reguluje warunki zakupu energii elektrycznej, które wytwórca energii musi spełniać, aby doszło 
do zakupu wytworzonej energii elektrycznej. Zgodnie z przepisami ustawy, zakup energii elektrycznej 
następuje przez wyznaczonego sprzedawcę energii elektrycznej, określonego w ustawie jako 
„sprzedawcą zobowiązanym”. Wytworzona energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii musi 
spełniać określone warunki wskazane w art. 41-42 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, za cenę 
wskazaną w art. 43 Ustawy, która ustalana jest w sposób wskazany w ustawie, w zależności od sposobu 
wytworzenia odnawialnego źródła energii.  

Zgodnie z art. 9 ustawy o odnawialnych źródłach energii, Wytwórca wykonujący działalność 
gospodarczą w zakresie małych instalacji jest obowiązany wywiązać się z obowiązków przewidzianych 
ustawą, w szczególności posiadać określoną w art. 9 ust. 1 -8 dokumentację, a także przekazywać 
Prezesowi URE półroczne sprawozdania, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie 
półrocza.  

Zgodnie z art.73 Ustawy Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje nie rzadziej niż raz w 
roku. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału 
w aukcji, zgodnego z wymogami ustawowymi, Prezes URE wydaje zaświadczenie o dopuszczeniu do 



 92 

aukcji lub odmawia jego wydania. Aukcję prowadzi się w postaci elektronicznej za pośrednictwem 
internetowej platformy aukcyjnej. Prezes URE ustala regulamin aukcji. Wytwórca będący uczestnikiem 
aukcji, od godziny otwarcia do godziny zamknięcia sesji aukcji, przekazuje ofertę za pomocą formularza 
zamieszczonego na internetowej platformie aukcyjnej.  

Oferta złożona przez uczestnika aukcji musi spełniać wymogi wskazane w ustawie, w szczególności 
zawierać nazwę i adres siedziby uczestnika aukcji, rodzaj i moc zainstalowaną elektryczną instalacji 
odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzana energia elektryczna przez uczestnika aukcji, 
łączną ilość energii elektrycznej wyrażoną w MWh i cenę, wyrażoną w złotych z dokładnością do 
jednego grosza za 1 MWh, za jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się sprzedać tę energię w ramach 
systemu aukcyjnego, w okresie wskazanym w ofercie; wskazanie sprzedawcy zobowiązanego, na 
którego obszarze działania zlokalizowana będzie ta instalacja - w przypadku, gdy energia elektryczna 
będzie wytwarzana w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej mniejszej niż 500 kW zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na 
obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej; w przypadku braku takiego sprzedawcy wytwórca wskazuje 
sprzedawcę zobowiązanego wyznaczonego na obszarze działania operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego, wskazanie planowanej daty rozpoczęcia okresu, w którym wytwórca, w 
przypadku wygrania aukcji, będzie korzystać z aukcyjnego systemu wsparcia oraz okresu tego wsparcia 
oraz stosowne oświadczenie wskazane w ustawie w zależności od danego wytwórcy energii 
elektrycznej.  

Zastosowanie mają również przepisy rozporządzenia określające maksymalną cenę w złotych za 1 
MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji 
energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii oraz przepisy dotyczące okresu wskazanego w art. 
77 ust. 3 pkt. 2 Ustawy.  

Zgodnie z ustawą zawierana jest umowa sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego 
źródła energii. Wytwórca energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW zawiera z właściwym sprzedawcą zobowiązanym 
umowę sprzedaży, która zawiera w szczególności:  

§ właściwą cenę skorygowaną energii elektrycznej,  
§ ilość energii elektrycznej w MWh, jaką jest obowiązany wytworzyć wytwórca energii elektrycznej 

w poszczególnych latach; 
§ okres trwania umowy; 
§ informacje o prawach wytwórcy energii elektrycznej, w tym sposobie wnoszenia skarg i 

rozstrzygania sporów; 
§ zobowiązanie wytwórcy do zgłoszenia sprzedawcy zobowiązanemu daty wytworzenia po raz 

pierwszy energii elektrycznej; 
§ postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy, z zastrzeżeniem, że powstanie różnicy pomiędzy ilością wytworzonej energii elektrycznej 
zgłoszonej sprzedawcy zobowiązanemu a ilością energii elektrycznej rzeczywiście dostarczonej do 
sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej, w okresie, o którym mowa w art. 83 ust. 2, nie będzie 
uważane za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

Przed zawarciem umowy przenoszącej własność instalacji odnawialnego źródła energii, wytwórca 
przenoszący własność oraz nabywca tej instalacji występują do Prezesa URE z wnioskiem o wyrażenie 
zgody na przejście zobowiązania sprzedawcy zobowiązanego i prawa, określonych w ustawie oraz 
obowiązków wynikających z wygranej aukcji na jej nabywcę wraz z przedłożeniem odpowiedniej 
dokumentacji. Do wniosku wymagane jest dołączenie określonego ustawą oświadczenia.  

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.). 

Ustawa Prawo Energetyczne określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i 
warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw 
energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. Spółka 
stosuje przepisy Prawa Energetycznego w zakresie wytwarzanej energii z odnawialnych źródeł. Zgodnie 
z ustawą, energia oznacza energię przetworzoną w dowolnej postaci.  
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Spółki z grupy emitenta opracowują wszelką dokumentację oraz sporządzają projekty wykonawcze 
bądź podwykonawcze związane z prawem energetycznym. Spółki z grupy emitenta uczestniczą w 
energetyzacji projektów razem z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych oraz zajmują się m.in. 
przygotowywaniem pełnej dokumentacji odbiorowej, sporządzaniem projektów stacji 
transformatorowych i projektów linii kablowych średniego napięcia. W powyższym zakresie Ustawa 
Prawo Energetyczne ma zastosowanie do działalności spółek z grupy Emitenta.  

Stosownie do treści Ustawy Prawa Energetycznego, przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek 
utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w paliwa lub energię w 
sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. Jest również 
obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw 
gazowych lub energii, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług przesyłania lub 
dystrybucji paliw gazowych lub energii na zasadach i w zakresie określonym w ustawie. Świadczenie 
usług przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub energii odbywa się na podstawie umowy o świadczenie 
tych usług. 

Dostarczanie energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, o którym mowa w art. 7, na 
podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy 
sprzedaży. Ustawa Prawo Energetyczne określa główne wymogi dla umów sprzedaży oraz umów o 
świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii.  

Sprzedawca energii powinien powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o podwyżce 
cen lub stawek opłat za dostarczane paliwa gazowe lub energię określonych w zatwierdzonych 
taryfach, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki. 

Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii 
przeprowadza kontrolę legalności pobierania paliw lub energii, kontrolę układów pomiarowo-
rozliczeniowych, dotrzymania zawartych umów oraz prawidłowości rozliczeń. Kontrolę 
przeprowadzają osoby upoważnione przez przedsiębiorstwo energetyczne.  

Zgodnie z ustawą, sprzedawców z urzędu wyłania Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze 
przetargu. W przetargu mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na 
obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza, 
organizuje i przeprowadza przetarg. Ogłoszenie o przetargu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
publikuje w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określa w 
dokumentacji przetargowej warunki, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo energetyczne 
uczestniczące w przetargu oraz wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, a także kryteria oceny 
ofert. Dokumentacja przetargowa może zawierać określone warunki wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie świadczenia usług kompleksowych przez sprzedawcę z urzędu. Określając w 
dokumentacji przetargowej kryteria oceny ofert oraz dokonując wyboru oferty na sprzedawcę z 
urzędu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki kieruje się doświadczeniem oferenta i efektywnością 
ekonomiczną wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, warunkami technicznymi oraz 
wysokością środków finansowych, jakie posiada oferent, niezbędnymi do realizacji zadań sprzedawcy 
z urzędu. 

Zgodnie z ustawą Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wielkości 
zapasów paliw, sposób ich gromadzenia oraz szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli stanu 
zapasów, uwzględniając rodzaj działalności gospodarczej, możliwości techniczne i organizacyjne w 
zakresie gromadzenia zapasów. 

Ustawa określa również wymogi oraz zasady dotyczące sporządzania odpowiedniej dokumentacji przy 
budowie, przebudowie lub znacznej modernizacji jednostki wytwórczej, elektrowni, elektrociepłowni 
przemysłowej, sieci ciepłowniczej lub chłodniczej. Minister właściwy do spraw energii sporządza ocenę 
potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych 
energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych i o jej sporządzeniu powiadamia Komisję 
Europejską. Zgodnie z art. 16 Ustawy Prawa Energetycznego przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 
się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii sporządza, dla obszaru swojego działania, 
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plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub 
energię, na okres nie krótszy niż 3 lata, uwzględniając wymogi wskazane w ustawie.  

Prezes URE przeprowadza kontrolę lub prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach manipulacji 
na rynku lub próby manipulacji na rynku oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji 
wewnętrznej w zakresie produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które nie są 
instrumentami finansowymi tzw. „kontrola REMIT”. Prezes URE może upoważnić do udziału w kontroli 
REMIT osoby posiadające wiadomości specjalne, jeżeli do jej przeprowadzenia niezbędne są tego 
rodzaju wiadomości. 

W toku kontroli REMIT podmiot kontrolowany, osoba przez niego upoważniona, posiadacz lokalu 
mieszkalnego, pomieszczenia, nieruchomości lub środka transportu, są obowiązani do współdziałania 
z pracownikiem kontrolującym polegającego na: 

1) udzielaniu żądanych informacji;  
2) umożliwianiu wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków 

transportu;  
3) udostępnianiu akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów lub innych nośników informacji. 

Zgodnie z art. 23f Ustawy Prawo Energetyczne, Podmiot kontrolowany zapewnia pracownikowi 
kontrolującemu oraz osobom upoważnionym do udziału w kontroli REMIT warunki i środki niezbędne 
do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności: 

1) sporządza we własnym zakresie kopie dokumentów, w tym wydruki z nośników informacji, a także 
informatycznych nośników danych, wskazanych przez pracownika kontrolującego; 

2) zapewnia w miarę możliwości samodzielne zamknięte pomieszczenie, jeżeli jest to niezbędne do 
przeprowadzenia kontroli; 

3) zapewnia wydzielone miejsce do przechowywania dokumentów i zabezpieczonych przedmiotów; 
4) udostępnia środki łączności, którymi dysponuje, w zakresie niezbędnym do wykonywania 

czynności kontrolnych. 

Pracownik kontrolujący w toku kontroli REMIT może również dokonać przeszukania tych pomieszczeń 
lub rzeczy, za zgodą sądu ochrony konkurencji i konsumentów, udzieloną na wniosek Prezesa URE, 
jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, zgodnie z treścią art. 23g Ustawy Prawo Energetyczne. Protokół 
kontroli REMIT podpisują pracownik kontrolujący i podmiot kontrolowany. Przed podpisaniem 
protokołu kontroli podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od dnia przedstawienia tego protokołu do 
podpisu może złożyć na piśmie zastrzeżenia do przedstawionego protokołu. 

Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który: 

1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji;  

2) dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie 
działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania;  

3) ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności; 
4) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, zgodnych z Ustawą,  
5) uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo decyzję o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o której mowa w ustawie z 
dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki 
jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;  

6) nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, 
gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości 
podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
podatkowego. 

Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu została udzielona koncesja, wnosi coroczną opłatę do 
budżetu państwa, obciążającą koszty jego działalności, zwaną dalej „opłatą koncesyjną". Koncesji 
udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca 
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wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy. Udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia 
przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, 
mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w 
środowisku. 

Spółki z grupy Emitenta oraz Emitent do dnia sporządzenia prospektu, nie występowały o udzielenie 
koncesji. Spółki z grupy emitenta biorą udział w sporządzaniu dokumentacji dla kontrahentów 
(Przedsiębiorstw Energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii) celem uzyskania koncesji.  

Akty Wykonawcze powiązane z działalnością spółek z Grupy  

Poniżej wskazane Rozporządzenia dotyczą bezpośrednio działalności kontrahentów Emitenta. Spółki z 
grupy Emitenta uczestniczą w budowach prowadzonych przez ich kontrahentów jako wykonawca, 
podwykonawca bądź doradca techniczny w budowie. Emitent oraz spółki z grupy Emitenta do dnia 
sporządzenia prospektu we własnym imieniu nie brały udziału w aukcji OZE. Spółki z grupy Emitenta 
prowadziły jedynie projekty zewnętrzne, na zlecenie kontrahentów.  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).  

Ustawa Prawo Budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, 
utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji 
publicznej w tych dziedzinach. Ustawa ma zastosowanie do działalności Emitenta w zakresie 
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki farm fotowoltaicznych, magazynów oraz budynków 
przeznaczonych do działalności Emitenta związanej z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł.  

Spółki z grupy Emitenta stosują ustawę w ramach prowadzonych procesów deweloperskich. Obecnie 
spółki NG PV 1 sp. z o.o., NG PV 2 sp. z o.o., NG PV 3 sp. z o.o., NG PV 4 sp. z o.o. i NG PV 5 sp. z o.o. 
zajmują się wszelkimi opracowaniami technicznymi, prowadzeniem projektów wykonawczych oraz 
przygotowywaniem pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania prawomocnych pozwoleń na 
budowę, która to opracowywana jest w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane.  

Spółka Voolt S.A. prowadzi proces budowy instalacji „prosumenckich”, która podlega wszelkim 
przepisom ustawy Prawa Budowalnego. Proces budowy wielkoskalowych farm fotowoltaicznych 
podlega wszelkim przepisom Prawa Budowlanego, w szczególności w zakresie wymogów dotyczących 
prowadzenia dziennika budowy wraz z wpisem Kierownika Budowy oraz odpowiedzialności przed 
Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego oraz władz lokalnych. Spółka z grupy Emitenta, w 
imieniu Zleceniodawców (kontrahentów) występuje o Projekty Budowlane Zamienne, a w fazie 
końcowej o Pozwolenie na Użytkowanie. 

Spółki z grupy Emitenta mają obowiązek zastosowania przepisów ustawy prawo budowalne w całości 
w zakresie prowadzonej działalności określonej powyżej, w szczególności w zakresie wymogów 
budowlanych wskazanych w przepisach prawa krajowego oraz unijnego.  

Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami 
budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w 
sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w 
załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z 
późn. zm.), dotyczących: 
a) nośności i stateczności konstrukcji,  
b) bezpieczeństwa pożarowego,  
c) higieny, zdrowia i środowiska,  
d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,  
e) ochrony przed hałasem,  
f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,  
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g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; 
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i 
paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,  

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; 

2a)  możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie 
szerokopasmowego dostępu do Internetu; 

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze; 

4a)  minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa 
w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 
grudnia 2006 r., w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku 
wielorodzinnym; 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską; 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 741 z późn. zm.).  

Ustawa określa zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego 
i organy administracji rządowej, zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na 
określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmując ład przestrzenny i 
zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. 

W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;  
2) walory architektoniczne i krajobrazowe;  
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i 

leśnych;  
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób ze 

szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 i 2473);  

6) walory ekonomiczne przestrzeni;  
7) prawo własności;  
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;  
9) potrzeby interesu publicznego;  
10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych;  
11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej;  

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych;  
13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności. 
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Ustawa ma zastosowanie do działalności spółek z grupy Emitenta dotyczących prac deweloperskich 
prowadzonych przez NG PV 1 sp. z o.o., NG PV 2 sp. z o.o., NG PV 3 sp. z o.o., NG PV 4 sp. z o.o. i NG 
PV 5 sp. z o.o. W procesie deweloperskim zastosowanie mają przepisy dotyczące miejscowych planów 
zagospodarowania oraz uwarunkowań środowiskowych, a także obszarów chronionych. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. 
zm.).  

Spółki z grupy Emitenta działają w oparciu o przepisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska w 
ograniczonym zakresie. Podczas procesu deweloperskiego Spółki córki muszą upewnić się, co do 
rozmieszczenia gruntów, terenów chronionych, miejsc lęgowych, chronionych ptaków, obwarowań 
natury środowiskowej, określenia czy wymagane jest sporządzenie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego 
zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady ustalania 
warunków ochrony zasobów środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do 
środowiska, kosztów korzystania ze środowiska. Ustawa określa również obowiązki organów 
administracji oraz odpowiedzialność i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów. 

Spółki z grupy Emitenta stosują ustawę w zakresie dotyczącym emisji energii, pozwoleń na eksploatację 
instalacji, granicznych wielkościach emisyjnych, ochrony przed hałasem, kompensacji przyrodniczej, 
odpadach, ochronie środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy realizacji inwestycji, 
obowiązkach uwzględnienia wymagań związanych z ochroną środowiska w miejscowym planie oraz 
decyzji o warunkach zabudowy, obowiązków związanych z ochroną środowiska w trakcie prac 
budowlanych, programów ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, sposobów 
zapewnienia jak najlepszej jakości powietrza, przepisów dotyczących stref przemysłowych, 
przeciwdziałania zanieczyszczeniom, oddziaływania instalacji lub urządzeń na środowisko, zasad 
zgłoszeń instalacji, zakresu dopuszczalności wprowadzania substancji do środowiska, działań 
podejmowanych w procesie wytwarzania produktu w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania 
na środowisko, opłat związanych z korzystaniem ze środowiska.  

Działalność prowadzona przez Spółki z grupy Emitenta jest regulowana również przepisami 
następujących aktów wykonawczych:  

1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510). 

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. poz. 2390). 

3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu 
planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.). 

4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu 
planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401 z późn. zm.). 

5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 
ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.). 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. poz. 1789). 

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 
2014 r. poz. 1713). 

Unijne regulacje prawne odnoszące się do tworzenia i funkcjonowania sieci Natura 2000: 

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 20, str. 7 z późn. zm.). 

2) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L. z 1992 r. Nr 206, str. 7 z późn. zm.). 
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Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 724 z późn. zm.). 

Emitent w dniu 26 listopada 2020 r., zawarł umowę przedwstępną sprzedaży udziałów spółki Eneal 2, 
która jest powołana do budowy 40 wież wiatrowych. Obecnie Emitent nie prowadzi działalności w 
zakresie budowy elektrowni wiatrowych, a przepisy ww. ustawy będą mogły mieć zastosowanie w 
przypadku realizacji wszelkich założeń.  

Ustawa określa warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji 
elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej. 

Zgodnie z ww. ustawą elektrownia wiatrowa jest to instalacja odnawialnego źródła energii, składająca 
się z części budowlanej stanowiącej budowlę w rozumieniu prawa budowlanego oraz urządzeń 
technicznych, w tym elementów technicznych, w której energia elektryczna jest wytwarzana z energii 
wiatru, o mocy większej niż moc mikroinstalacji.  

Zgodnie z art. 2 pkt. 19 Ustawy o odnawialnych źródłach energii mikroinstalacja to instalacja 
odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, 
przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy 
osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana 
elektryczna jest nie większa niż 50 kW. 
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OGÓLNE INFORMACJE O GRUPIE 
Nazwa:    Novavis Group Spółka Akcyjna 

Forma prawna:   Spółka Akcyjna 

Siedziba:    ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa 

Kraj rejestracji:   Polska 

Strona internetowa:  www.novavisgroup.pl (informacje zamieszczone na stronie 
internetowej nie stanowią części Prospektu, chyba że informacje te 
włączono do Prospektu poprzez odniesienie do nich) 

Adres poczty elektronicznej:    

KRS:  0000037652, wpisana do krajowego rejestru sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

REGON:  010952945 

NIP:  5251347519 

LEI:  259400KZL1AE29PEEZ30 

Emitent pierwotnie został powołany pod nazwą V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria Spółka 
Akcyjna aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 1994 roku. Spółka została powołana w ramach programu 
powszechnej prywatyzacji, mającego na celu restrukturyzację polskich sprywatyzowanych 
przedsiębiorstw i zajmowała się zarządzaniem portfelem udziałów w posiadanych spółkach. Od 
grudnia 2009 roku do września 2020 roku Spółka działa kolejno pod firmą „Rubicon Partners NFI S.A.” 
i „Rubicon Partners S.A.” Od 21 września 2020 roku Spółka działa pod firmą „Novavis Group S.A.” 

Zgodnie z § 2 Statutu czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka działa na podstawie Kodeksu 
Spółek Handlowych i innych przepisów prawa powszechnie obwiązującego, jak również Statutu oraz 
innych regulacji wewnętrznych. Jako spółka publiczna Spółka działa także w oparciu o przepisy 
regulujące funkcjonowanie rynku kapitałowego, przede wszystkim Ustawę o Ofercie Publicznej oraz 
Ustawę o Obrocie Instrumentami Finansowymi.  

1. Przedmiot działalności Spółki  

Zgodnie ze statutem przedmiotem działalności Spółki jest m.in. 

§ Działalność holdingów finansowych (64.20.Z) 
§ Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z) 
§ Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczycieli i funduszów emerytalnych (64.99.Z) 
§ Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (66.19.Z) 
§ Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z) 
§ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z) 
§ Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z) 
§ Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z) 
§ Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z) 
§ Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B) 

Fatycznie wykonywanym i głównym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie Grupą 
Kapitałową oraz świadczenie usług doradczych w zakresie odnawialnych źródeł energii. Od ostatniego 
opublikowanego sprawozdania finansowego nie nastąpiły zmiany w otoczeniu regulacyjnym Emitenta.  
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2. Grupa i jej struktura  

Na Datę Prospektu w skład Grupy wchodziła Spółka oraz 4 Spółki Zależne (z udziałem w kapitale 
powyżej 50%), 5 spółek stowarzyszonych i 1 spółka powiązana. Podmiotem dominującym nad Spółką 
jest Marshall Holding Ltd., który posiada obecnie 18.100.433 akcji Spółki, które stanowią 51,69% 
udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 18.100.433 głosów, co stanowi 51,69% 
głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Spółka jest podmiotem dominującym bezpośrednio nad każdą ze Spółek Zależnych. Spółka oraz Spółki 
Zależne są podmiotami gospodarczymi działającymi w pełni samodzielnie oraz posiadającymi 
wyodrębniony przedmiot działalności.  

Poniżej przedstawiono strukturę Grupy, według stanu na Datę Prospektu ze wskazaniem 
procentowego udziału Spółki w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Zależnych, stowarzyszonych lub 
powiązanych wynikającego z liczby posiadanych udziałów. 

Tabela nr 22. Struktura Grupy Kapitałowej 

Nazwa spółki Przedmiot działalności Kapitał zakładowy 

Udział w kapitale 
zakładowym spółki/ 

w ogólnej liczbie głosów na 
WZ 

NG PV 1 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej 5.000,00 zł bezpośrednio 42,00% 

NG PV 2 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej 5.000,00 zł bezpośrednio 42,00% 

NG PV 3 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej 5.000,00 zł bezpośrednio 42,00% 

NG PV 4 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej 5.000,00 zł bezpośrednio 42,00% 

NG PV 5 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej 5.000,00 zł bezpośrednio 80,00% 

NG PV 6 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej 5.000,00 zł bezpośrednio 100,00% 

NG PV 7 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej 5.000,00 zł bezpośrednio 100,00% 

NG PV 8 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej 5.000,00 zł bezpośrednio 100,00% 

NG PV 9 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej 5.000,00 zł bezpośrednio 100,00% 

NG PV 10 Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej 5.000,00 zł bezpośrednio 100,00% 

MilleVis Sp. z o.o. Spółka celowa powołana do budowy 
farmy fotowoltaicznej 5.000,00 zł bezpośrednio 70,00% 

Novavis Storage Sp. z o.o.  
Spółka celowa powołana do realizacji 
w ramach konsorcjum 
wielkoskalowego magazynu energii 

5.000,00 zł 
bezpośrednio 97,82% 

pośrednio 2,18% (przez 
Voolt S.A.) 

Voolt S.A. Spółka holdingowa 842.200,00 zł bezpośrednio 56,76% 

Paged Energy S.A. Rozwój projektów fotowoltaicznych, 
zarządzanie sieciami energetycznymi 500.000,00 zł bezpośrednio 10,00% 

Novavis ESCO Sp. z o.o. Realizacja projektów w zakresie 
energy service company  50.000,00 zł bezpośrednio 45,00% 

Konsolidacją pełną objęta jest spółka Voolt S.A. Spółki zależne NG PV 5 Sp. z o.o., NG PV 6 Sp. z o.o., 
NG PV 7 Sp. z o.o., NG PV 8 Sp. z o.o., NG PV 9 Sp. z o.o., NG PV 10 Sp. z o.o., Mille Vis Sp. z o.o. i Novavis 
Storage Sp. z o.o. nie są objęte konsolidacją ze względu na niską istotność w aktywach Grupy. Wszystkie 
pozostałe podmioty nie są objęte konsolidacją.  

W dniu 3 września 2021 roku zawiązana została spółka pod nazwą Paged Energy Spółka Akcyjna 
(„Paged Energy”) z siedzibą w Warszawie. Założycielami spółki są ̨ Paged Real Estate spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością ̨ z siedzibą w Warszawie, obejmująca 90% akcji w kapitale 
założycielskim oraz Novavis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, obejmująca 10% akcji w 
kapitale założycielskim. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 
12 października 2021 roku, pod numerem KRS 0000925830.  
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W dniu 11 października 2021 roku zawiązana została spółka pod nazwą NOVAVIS ESCO Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji („NOVAVIS ESCO”) z siedzibą w Poznaniu. Założycielami 
są 3 osoby fizyczne, które objęły łącznie 55% kapitału zakładowego oraz Novavis Group Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie, która objęła 45% kapitału zakładowego. Spółka została zarejestrowana w 
Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 grudnia 2021 roku, pod numerem 0000939673.  

W dniu 2 grudnia 2021 roku Emitent objął 1.000 udziałów o wartości nominalnej 50,- zł za 1 udział 
spółki Novavis Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną kwotę 50 tys. zł. Emitent przed 
objęciem nowych udziałów posiadał 76 udziałów dających prawo do 76% głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników. Po rejestracji nowych udziałów Emitent posiada 97,82% głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych. 

W czerwcu 2022 roku Emitent powołał spółki NG PV 7 Sp. z o.o., NG PV 8 Sp. z o.o., NG PV 9 Sp. z o.o. 
i NG PV 10 Sp. z o.o., a w lipcu 2022 r. powołał spółkę NG PV 6 Sp. z o.o. Wszystkie podmioty są 
przeznaczone do realizacji projektów fotowoltaicznych. Każda ze spółek posiada kapitał zakładowy w 
wysokości 5 tys. zł, który w 100% został objęty przez Emitenta. 

Poniżej przedstawiono strukturę Grupy Kapitałowej na Dzień Prospektu.  
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ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY 
Zgodnie z KSH, organami zarządzającymi i nadzorującymi w Spółce są Zarząd i Rada Nadzorcza. Opis 
Zarządu oraz Rady Nadzorczej został przygotowany w oparciu o KSH, Statut oraz regulaminy Zarządu, 
Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia (w wersji obowiązującej na Datę Prospektu).  

Organem Zarządzającym Spółki jest Zarząd.  

1. Skład Zarządu  

Zgodnie ze statutem Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Członkowie Zarządu powoływani są na 
okres wspólnej kadencji, trwającej 2 (dwa) lata.  

Zgodnie z artykułem 15.2 Statutu członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę 
Nadzorczą. Rada Nadzorcza powołuje jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu.  

Rada Nadzorcza posiada również uprawnienie do zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach 
członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również do delegowania członków Rady 
Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli 
rezygnację bądź z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.  

2. Kompetencje Zarządu  

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi wszelkie sprawy związane z 
prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.  

Zarząd, przed dokonaniem czynności, do których Statut lub obowiązujące przepisy wymagają uchwały 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, ma obowiązek wystąpić o odpowiednią uchwałę do 
odpowiedniego organu Spółki.  

Zarząd Spółki zarządza Spółką oraz reprezentuje ją na zewnątrz we wszystkich czynnościach sądowych 
i pozasądowych.  

3. Sposób funkcjonowania Zarządu  

Sposób działania Zarządu określa Statut oraz Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd samodzielnie, 
a zatwierdzany jest przez Radę Nadzorczą.  

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki 
upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający 
łącznie z prokurentem albo prokurent samodzielnie.  

Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.  

Zarząd zawiera z biegłym rewidentem, wybranym przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie 
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej Spółki. Warunki umowy z biegłym rewidentem zatwierdza Rada Nadzorcza. Zarząd 
nie ma prawa rozwiązać lub zmienić postanowień umowy z biegłym rewidentem bez uprzedniej zgody 
Rady Nadzorczej.  

4. Członkowie Zarządu  

Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzi dwóch członków.  

Tabela nr 23. Informacje na temat członków Zarządu.  

Imię i nazwisko Wiek Stanowisko/funkcja Początek obecnej 
kadencji 

Piotr Karmelita  47 lat Prezes Zarządu 25 maja 2022 roku 

Paweł Krzyształowicz 30 lat Członek Zarządu 25 maja 2022 roku 
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Prezes Zarządu Pan Piotr Karmelita został powołany do Zarządu na kolejną kadencję Uchwałą Rady 
Nadzorczej z dnia 25 maja 2022 r.  

Członek Zarządu Pan Paweł Krzyształowicz został powołany do Zarządu Uchwałą Rady Nadzorczej z 
dnia 25 maja 2022 r.  

Kadencja Zarządu jest dwuletnią kadencją wspólną i kończy się z dniem 24 maja 2024 r. 

5. Życiorysy zawodowe członków Zarządu  

Poniżej przedstawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego obecnych członków 
Zarządu. 

Piotr Karmelita 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność:́ inwestycje kapitałowe i strategie 
finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym 
i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym. 

Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. (w latach 1995-2002) i przed powierzeniem mu 
funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (w latach 1995-1996), kierownikiem projektu (1997), 
dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 roku). W ramach kierowanego 
departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla 
spółek poprzez emisję papierów wartościowych na rynku publicznym, obsługę ̨ procesów łączenia i 
przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym oraz opracowywanie dokumentacji 
ofertowej na potrzeby publicznych emisji papierów wartościowych. 

W latach 2002-2010 związany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, zajmował się ̨
procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz inwestycjami na rynku niepublicznym 
o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję Członka 
Zarządu BBI Capital NFI S.A. (obecnie Imperio ASI S.A.), gdzie zajmował się ̨zarzadzaniem funduszem o 
charakterze private equity. Od 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu Novavis Group S.A. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów 
inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym. 

Piotr Karmelita jest Prezesem Zarządu w spółkach NG PV 1 Sp. z o.o., NG PV 2 Sp. z o.o., NG PV 3 Sp. z 
o.o., NG PV 4 Sp. z o.o., NG PV 5 Sp. z o.o., NG PV 6 Sp. z o.o., NG PV 7 Sp. z o.o., NG PV 8 Sp. z o.o., NG 
PV 9 Sp. z o.o., NG PV 10 Sp. z o.o., Mille Vis Sp. z o.o., Impera Property Sp. z o.o. oraz członkiem Rady 
Nadzorczej w spółkach Voolt S.A. (od dnia 16 lipca 2022 r. oddelegowany do pełnienia funkcji Członka 
Zarządu Voolt S.A. na okres 2 miesięcy), Exorigo-Upos S.A. i RVenture I ASI Sp. z o.o. 

Adres aktualnego miejsca pracy Piotra Karmelity to ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.  

Paweł Krzyształowicz 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji badań rynku i marketingu. Od 2011 roku 
związany z kilkunastoma spółkami z polskiego rynku kapitałowego w zakresie relacji inwestorskich, 
ładu korporacyjnego, doradztwa strategicznego, compliance, prawa handlowego, a także 
pośrednictwa w kontaktach z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie na rynkach NewConnect 
i Catalyst, Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz 
Krajowym Rejestrem Sadowym. Obecnie sprawuje także funkcję Członka Zarządu Paged Energy S.A. (w 
której Emitent posiada 10% kapitału akcyjnego), powołanej do dewelopmentu projektów związanych 
z zieloną energetyką, inteligentnymi sieciami energetycznymi (Smart Grid) oraz odnawialnymi źródłami 
energii na rzecz Grupy Producenckiej Paged. Wcześniej pełnił funkcje menadżera wielkoskalowych 
projektów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii, dyrektora pionu relacji inwestorskich w Grupie 
Kapitałowej Voolt S.A., którą w 2013 roku wprowadził wraz z partnerami do alternatywnego systemu 
obrotu na rynku NewConnect, a także doradcy kilku polskich spółek handlowych w zakresie strategii i 
finansów. Na przestrzeni ostatnich lat odpowiedzialny za relacje biznesowe oraz negocjacje 
podmiotów z międzynarodowymi przedsiębiorstwami i funduszami inwestycyjnymi, między innymi z 
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Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Węgier, Litwy, Stanów Zjednoczonych oraz Chińskiej Republiki 
Ludowej. 

Paweł Krzyształowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Voolt S.A. oraz Członka Zarządu Paged 
Energy S.A.  

Adres aktualnego miejsca pracy Pawła Krzyształowicza to ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.  

6. Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych spółkach  

Poniżej przedstawiono informacje na temat innych niż spółki z Grupy spółek kapitałowych i osobowych, 
w których w okresie ostatnich pięciu lat członkowie Zarządu pełnili funkcje w organach zarządzających 
lub nadzorczych lub posiadali akcje/udziały. 

Tabela nr 24. Funkcje pełnione przez Członków Zarządu w innych spółkach 

Podmiot Funkcja Czy funkcja pełniona jest na 
Datę Prospektu?/Czy akcje lub 
udziały są posiadane na Datę 

Prospektu? 

Piotr Karmelita 

NG PV 1 Sp. z o.o. Prezes Zarządu TAK 

NG PV 2 Sp. z o.o. Prezes Zarządu TAK 

NG PV 3 Sp. z o.o. Prezes Zarządu TAK 

NG PV 4 Sp. z o.o. Prezes Zarządu TAK 

NG PV 5 Sp. z o.o. Prezes Zarządu TAK 

NG PV 6 Sp. z o.o. Prezes Zarządu TAK 

NG PV 7 Sp. z o.o. Prezes Zarządu TAK 

NG PV 8 Sp. z o.o. Prezes Zarządu TAK 

NG PV 9 Sp. z o.o. Prezes Zarządu TAK 

NG PV 10 Sp. z o.o. Prezes Zarządu TAK 

Mille Vis Sp. Z o.o. Prezes Zarządu TAK 

Voolt S.A.  Członek Rady Nadzorczej  
(od 16 lipca 2022 r. 

oddelegowany do pełnienia 
funkcji Członka Zarządu na 

okres 2 miesięcy) 

TAK 

Impera Invest Sp. z o.o. Prezes Zarządu/Wspólnik NIE/NIE 

Impera Property Sp. z o.o. Prezes Zarządu/Wspólnik TAK 

Exorigo-Upos S.A.  Członek Rady Nadzorczej TAK 

R Ventures I ASI Sp. Z o.o. Członek Rady Nadzorczej TAK 

Vindix S.A.  Członek Rady Nadzorczej NIE 

Lightsphere Sp. Z o.o. Wspólnik NIE 

Sygnity Business Solution S.A. Członek Rady Nadzorczej NIE 

Module Technologies S.A.  Członek Rady Nadzorczej NIE 

Impera Consulting Sp. Z o.o. Wspólnik NIE 
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Cinty Sp. z o.o.  Wspólnik  NIE 

SOR Faktoring Sp. z o.o. Prezes Zarządu NIE 

Cenospheres Trade & 
Engineering S.A.  

Członek Rady Nadzorczej NIE 

Cezar 10 S.A.  Członek Rady Nadzorczej NIE 

KWK Sp. Z o.o. Członek Rady Nadzorczej NIE 

Rubicon Partners Corporate 
Finance S.A.  

Członek Zarządu NIE 

Grupa HRC S.A.  Członek Rady Nadzorczej NIE 

Paweł Krzyształowicz 

Voolt S.A.  Członek Rady Nadzorczej TAK 

Paged Energy S.A.  Członek Zarządu TAK 

CAC PV S.A.  Członek Rady Nadzorczej TAK 

ELQ PV 1 Sp. z o.o.  Wspólnik NIE 

ELQ PV 2 Sp. z o.o.  Wspólnik NIE 

ELQ PV 3 Sp. z o.o.  Wspólnik NIE 

ELQ PV 4 Sp. z o.o.  Wspólnik NIE 
Źródło: Emitent 

7. Rada Nadzorcza  

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 
działalności.  

8. Skład Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym z Przewodniczącego oraz Zastępcę 
Przewodniczącego i Sekretarza. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 (trzy) lata. 

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają nie później niż w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy sprawowania ich funkcji. 
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu 
Rady Nadzorczej.  

9. Kompetencje Rady Nadzorczej  

Oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami KSH lub postanowieniami Statutu do obowiązków Rady 
Nadzorczej należy w szczególności:  

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego 
weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie, w tym wybór biegłego rewidenta do 
weryfikacji sprawozdań́ finansowych;  

b) ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;  
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których 

mowa w pkt. a) i b);  
d) ocena przedstawionych przez Zarząd Spółki i przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu do 

zatwierdzenia wniosków w sprawie podziału zysku (w tym określanie kwoty przeznaczonej na 
dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub pokrycia strat;  

e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, 
zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;  



 106 

f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania 
całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.́  

10. Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej  

Rada Nadzorcza działa zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Statutu, a szczegółowo jej 
organizację oraz sposób działania określa uchwalony przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzony przez 
Walne Zgromadzenie Regulamin Rady Nadzorczej.  

Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza 
spośród członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.  

Zgodnie z artykułem 21.1 Statutu Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie 
rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej 
Przewodniczący oraz przewodniczy on jej posiedzeniom.  

Zgodnie z artykułem 22.1 Statutu Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady 
Nadzorczej poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia na 
co najmniej 5 (pięć) dni przed planowanym terminem posiedzenia za pośrednictwem listu poleconego, 
przesyłki kurierskiej, faksu lub poczty elektronicznej na numer faksu lub adres e-mail wskazany przez 
członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia 
zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia 
bez wcześniejszego zachowania powyższego pięciodniowego terminu powiadomienia.  

Zgodnie ze Statutem oraz z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących postanowień KSH, 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. Rada Nadzorcza może 
również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość 
porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest 
ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 
Wszystkie posiedzenia i podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały (za wyjątkiem, gdy uchwała jest 
podejmowana w trybie pisemnym) będą protokołowane przez protokolanta powołanego przez Radę 
Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej Spółki lub spoza ich grona. Protokół będzie każdorazowo 
podpisywany przez protokolanta i wszystkich biorących udział w głosowaniu członków Rady 
Nadzorczej.  

Z zastrzeżeniem postanowień dwóch powyższych akapitów, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej 
wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na 
posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej 
obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, to Rada Nadzorcza, za zgodą wszystkich członków Rady 
Nadzorczej, może podejmować uchwały także w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem 
obrad.  

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

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów 
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

11. Komitet Audytu  

Zgodnie ze Statutem oraz z wyłączeniem przypadków przewidzianych w Ustawie o Biegłych 
Rewidentach, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, a w przypadku kiedy nie zostanie powołany 
Komitet Audytu jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza. Na Dzień Prospektu zgodnie z art. 24.4 Statutu 
Emitenta oraz zgodnie z art. 128 ust.4 pkt 4) Ustawy o Biegłych Rewidentach w przypadku Emitenta 
funkcję komitetu audytu pełni Radza Nadzorcza w pełnym składzie.  
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Zadania Komitetu Audytu określa Ustawa o Biegłych Rewidentach. Do zadań Komitetu Audytu należy 
w szczególności  

§ monitorowanie (i) procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) skuteczności systemów kontroli 
wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie 
sprawozdawczości finansowej oraz (iii) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności 
przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń 
Komisji Nadzoru Audytowego, o której mowa w ww. ustawie, wynikających z kontroli 
przeprowadzonej w firmie audytorskiej;  

§ kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w 
szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi 
niż badanie;  

§ informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach 
badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności 
sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie 
badania;  

§ dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez 
niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;  

§ opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania.  

W ramach monitorowania czynności rewizji finansowej komitet audytu odbywa regularne spotkania z 
biegłym rewidentem Spółki i osobami odpowiedzialnymi za proces sprawozdawczości finansowej 
Spółki. W szczególności omawiany jest zakres planowanych prac oraz stosowanych w ramach 
badania/przeglądu sprawozdań finansowych procedur, przyjęte poziomy istotności i sposób ich 
wyliczenia, zidentyfikowane obszary ryzyka (np. wyniki testów na utratę wartości inwestycji lub 
wartości firmy), zmiany zasad rachunkowości. Omawiane są kluczowe sprawy badania oraz kwestie 
dokonanej przez biegłego rewidenta oceny sytuacji majątkowej, finansowej i stosowanych zasad 
rachunkowości, jak również przebiegu współpracy biegłego rewidenta z osobami zaangażowanymi w 
proces badania / przeglądu sprawozdań finansowych. Analizowana jest lista korekt zaproponowanych 
przez biegłego rewidenta, zidentyfikowanych w ramach procedur badania/przeglądu sprawozdań 
finansowych.  

Ponadto biegły rewident składa komitetowi audytu oświadczenie o zachowaniu niezależności. 
W ramach przyjętej w spółce polityki świadczenia przez firmę audytorską usług dozwolonych 
niebędących badaniem komitet audytu udziela każdorazowo zgody na świadczenia tych usług.  

Kompetencje w zakresie rachunkowości, znajomości branży oraz niezależność Członków Rady 
Nadzorczej  

Zgodnie z art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach przynajmniej jeden członek komitetu audytu 
posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W 
przypadku Emitenta warunek ten spełnia dwóch członków Rady Nadzorczej tj.  

a) Henryk Pietraszkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, który w ramach studiów na Wydziale 
Ekonomiki Produkcji SGPiS szczegółowo poznał zagadnienia związane między innymi z 
rachunkowością przedsiębiorstw. Zdobytą wiedzę wykorzystywał w dalszej pracy zawodowej, w 
szczególności podczas pracy w bankowości, gdzie zasiadał w komitetach kredytowych. 

b) Grzegorz Pilch – Członek Rady Nadzorczej, który ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie ze 
specjalizacją – rachunkowość. Przez wiele lat był prezesem zarządu spółek publicznych, gdzie był 
odpowiedzialny między innymi za przygotowanie sprawozdań finansowych. Dodatkowo pełnił 
również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu spółki Instal Kraków S.A.  

Zgodnie z art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę 
i umiejętności z zakresu branży, w której działa jednostka zainteresowania publicznego. Warunek ten 
uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i 
umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają 
wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. W przypadku Emitenta warunek ten spełnia dwóch 
członków Rady Nadzorczej tj.:  
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a) Roman Żelazny – Członek Rady Nadzorczej, który jako ekspert zajmował się problematyką 
transformacji energetycznej oraz wdrażaniem nowych technologii energetycznych z zakresu 
odnawialnych źródeł energii w tym między innymi fotowoltaiki.  

b) Marek Stachura – Członek Rady Nadzorczej, który od 2010 roku zajmuje się zarządzaniem 
podmiotami, które zajmowały się budową większych i mniejszych instalacji fotowoltaicznych dla 
polskich i zagranicznych inwestorów. 

Zgodnie z art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach większość członków komitetu audytu, w tym 
jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego. W przypadku 
Emitenta warunek niezależności spełnia czterech członków Rady Nadzorczej tj.:  

a) Henryk Pietraszkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej;  
b) Grzegorz Pilch – Członek Rady Nadzorczej;  
c) Roman Żelazny – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 
d) Leszek Cwojdziński – Członek Rady Nadzorczej.  

Wskazani powyżej członkowie Rady Nadzorczej przekazali oświadczenia o spełnianiu przez nich 
kryteriów niezależności, które zostały poddane ocenie Rady Nadzorczej. Radzie Nadzorczej nie są 
znane informacje, które wskazywałyby na utratę przymiotu niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 
Ustawy o Biegłych Rewidentach przez ww. osoby. W szczególności, zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, 
Zarząd Spółki nie otrzymał od żadnej z ww. osób oświadczenia stwierdzającego, że osoby te przestały 
spełniać wskazane powyżej kryteria niezależności w toku sprawowania funkcji. Funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który spełnia 
kryterium niezależności.  

Jednocześnie Rada Nadzorcza, po dokonaniu oceny oświadczeń przekazanych jej zgodnie z zasadą II.Z.5 
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW stwierdziła, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, z 
wyjątkiem Pana Marka Stachury spełniają kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.  

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza uznaje, że wskazane powyżej osoby nadzorujące na dzień 
sporządzenia niniejszego Prospektu spełniają kryteria niezależności, przy czym liczba tych osób 
odpowiada wymogom odpowiednio Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW. 

12. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej  

Poniżej przestawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej. 

Henryk Pietraszkiewicz 

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie - Wydział Ekonomiki Produkcji - 
Kierunek: ekonomika i organizacja przemysłu. Ukończył Podyplomowe Studium Bankowości 
organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W latach 1973 – 1992 pełnił funkcję 
Dyrektora ds. Rozwoju i Wykorzystania Majątku w Zarządzie spółki INCO-VERITAS Sp. z o. o. W latach 
1992 – 1993 pełnił funkcję Członka Zarządu SWISS TRADING S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie 
firmą, rejestrację, promocję i dystrybucję leków dla hurtowni farmaceutycznych, aptek, szpitali. W 
latach 1994 – 1996 pracował w Polskim Banku Inwestycyjnym S.A. najpierw jako Dyrektor 
Departamentu Marketingu, a następnie jako Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej. W 
latach 1996 – 1998 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Kredytów w Banku Ochrony Środowiska 
S.A. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A. W latach 1998 – 2003 
był związany z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., gdzie najpierw był Dyrektorem zarządzającym 
ds. kredytów, a następnie Wiceprezesem Zarządu. Od 2003 do 2006 roku pełnił funkcję Prezesa 
Zarządu Wschodniego Banku Cukrownictwa w Lublinie S.A. Następnie od 2006 do 2008 roku był 
Prezesem Zarządu Noble Bank S.A. W latach 2008 – 2013 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu FM Bank 
S.A. Od 2013 do 2017 roku pełnił funkcję Doradcy Zarządu Nest Bank S.A. Jednocześnie od 2016 do 
2019 roku działał jako Mentor i Konsultant PARP w programie Early Warning, skierowanym do 
przedsiębiorców potrzebujących wsparcia w procesach naprawy i restrukturyzacji ich firm. Od 2017 
roku prowadzi własną działalność gospodarczą zajmując się doradztwem dla przedsiębiorców.  
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Grzegorz Pilch 

Absolwent Wydziału Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalizacja – 
rachunkowość. W latach 1993 – 1999 pracował kolejno na stanowiskach od asystenta maklera, 
maklera, kierownika działu operacyjnego do zastępcy dyrektora Biura Maklerskiego DM Penetrator 
S.A. W latach 1999 – 2008 związany z Alma Market S.A. gdzie początkowo pełnił funkcję Dyrektora 
Operacyjnego, Członka Zarządu, a następnie Dyrektora Zarządzającego, Wiceprezesa Zarządu. Od 2008 
do 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od 2009 do 2020 roku Prezesa Zarządu VRG S.A. 

Grzegorz Pilch pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. oraz funkcję Członka 
Rady Nadzorczej Kancelaria Medius S.A.  

Roman Żelazny  

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1978) .W latach 2003 – 2014 był współorganizatorem, 
wykonawcą, tłumaczem, opiekunem merytorycznym projektów w ramach programów agend 
rządowych oraz instytucji pozarządowych, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Agencji Rozwoju Lokalnego w Lublinie, Urzędów Marszałkowskich w Lublinie i 
Gdańsku, realizowanych w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Luxemburgu – w 
zakresie kultury i zabytków, ochrony środowiska, inżynierii wodnej, recyklingu, zapobiegania i 
zwalczania powodzi, odnawialnych źródeł energii, technologii produkcji żywności, rekultywacji i 
odzyskiwania terenów zdegradowanych przez przemysł. 

Od roku 2005 do dzisiaj jest Prezesem Fundacji “Zacny Uczynek” działającej na rzecz demokracji, 
wolności, dobroczynności, humanizmu oraz państwa prawa. 

W latach 2003 – 2013 pełnił funkcję Prezesa ECHO ENTERPRISE Sp. z o.o. (działalność prasowa, 
publicystyczna i wydawnicza), a wcześniej, w latach 1983 – 1997 pracował w redakcji „Pogląd” (w 
Berlinie), był korespondentem niemieckim „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku oraz pracował w 
rozgłośni Polskiego Radia „Wolna Europa” Monachium – Warszawa. Pełni funkcję Członka Rady 
Nadzorczej Voolt S.A. 

Marek Stachura 

Pan Marek Stachura ukończył studia na kierunku elektroniki, specjalność telekomunikacja Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie, podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem w przemyśle 
oraz podyplomowe studia MBA. 

Do 1996 roku pracował w Administracji Państwowej w pionie telekomunikacji i informatyki. Następnie 
związał się z branżą telekomunikacyjną, w której jako manager brał udział między innymi w realizacji 
budowy sieci teleinformatycznej Lotniska Okęcie oraz projektów światłowodowych związanych z 
międzynarodową transmisją danych i stworzeniem kolokacji sieci teleinformatycznej na terenie Polski, 
Ukrainy, Czech i Niemiec. 

Pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej firm notowanych na alternatywnym rynku GPW. 

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Marshall Nordic Limited. 

Gen. dyw. pil. dr hab. inż. Leszek Cwojdziński  
Wychowanek Aeroklubu Poznańskiego, absolwent VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu i Wyższej 
Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Studia skończył z wyróżnieniem w 1979 r. W roku 1984 ukończył 
z tytułem mgr kierunek: pedagogika, specjalność psychologia lotnicza, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie.  

Od 1979 do 1985 r. pilot instruktor w 60 Lotniczym Pułku Szkolnym w Radomiu. Od 1986 r. w 6 Pułku 
Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile, pełnił kolejno funkcje dowódcy klucza lotniczego, dowódcy 
eskadry, zastępcy dowódcy pułku do spraw liniowych. W 1992 r. ukończył Akademię Lotniczą Sił 
Powietrznych im. Jurija Gagarina. W 1996 roku objął obowiązki dowódcy 7 Pułku Lotnictwa Bombowo-
Rozpoznawczego w Powidzu Od 2000 r. dowódca 21 Bazy Lotniczej w Powidzu. W 2002 r. pełnił 
obowiązki dowódcy 3 Bazy Lotniczej we Wrocławiu. W 2003 r. objął stanowisko Zastępcy Dowódcy 3 
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Korpusu Obrony Powietrznej. W dniu 15 sierpnia 2005 r. otrzymał nominację na stopień generała 
brygady. Dnia 15 sierpnia 2010 r. mianowany na stopień gen. dywizji, objął obowiązki Szefa Szkolenia 
Sił Powietrznych. W latach 2012-2013 kierował Departamentem Polityki Zbrojeniowej MON. W 2019 
r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport na wydziale 
inżynierii transportu Politechniki Poznańskiej. 

13. Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach  

Poniżej przedstawiono informacje na temat innych niż spółki z Grupy spółek kapitałowych i osobowych, 
w których w okresie ostatnich pięciu lat członkowie Rady Nadzorczej pełnili funkcje w organach 
zarządzających lub nadzorczych lub posiadali akcje/udziały. 

Tabela nr 25. Funkcje pełnione przez Członków Rady Nadzorczej w innych spółkach 

Podmiot Funkcja Czy funkcja pełniona jest na 
Datę Prospektu?/Czy akcje lub 
udziały są posiadane na Datę 

Prospektu? 

Henryk Pietraszkiewicz 

Samorządowa Profilaktyka 
Zdrowotna Spółka Akcyjna 

Członek Rady Nadzorczej NIE 

Grzegorz Pilch 

Pilch Investment Sp. z o.o. Wspólnik  TAK 

PI Properties Prezes Zarządu TAK 

Kancelaria Medius S.A. Członek Rady Nadzorczej TAK 

Łokietka Residence Sp. z o.o. Wspólnik  TAK 

Tonie Residence Sp. z o.o. Wspólnik  TAK 

Emilii Plater 9/11 Sp. kom. Wspólnik  NIE 

W.Kruk S.A.  Członek Rady Nadzorczej NIE 

Protos Venture Capital 
Spółka Z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością ASI 
Spółka Komandytowa 

Wspólnik  TAK 

Instal Kraków S.A.  Członek Rady Nadzorczej TAK 

VRG S.A.  Prezes Zarządu NIE 

Marek Stachura 

CAC PV Sp. z o.o. Prezes Zarządu  TAK 

CAC PV S.A. Prezes Zarządu TAK 

Novavis Storage Sp. z o.o. Prezes Zarządu TAK 

SPV Energia Sp. z o.o. Prezes Zarządu TAK 

Corolon Polska Sp. z o.o. Prezes Zarządu NIE 

Voolt S.A.  Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

NIE 

Mielec PV S.A.  Prezes Zarządu TAK 
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Quick Light Sp. z o.o. Wspólnik/Członek Rady 
Nadzorczej 

NIE 

Voolt S.A.  Prezes Zarządu NIE 
Źródło: Emitent 

Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej  

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, poza 
wyjątkami opisanymi w Prospekcie, w okresie ostatnich pięciu lat członkowie Zarządu ani członkowie 
Rady Nadzorczej:  

§ nie byli udziałowcami/akcjonariuszami żadnej spółki kapitałowej ani wspólnikami w spółce 
osobowej;  

§ nie byli akcjonariuszami spółki publicznej posiadającymi akcje uprawniające do głosowania na 
walnym zgromadzeniu takiej spółki;  

§ nie prowadzili działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki;  
§ nie zostali skazani za przestępstwo oszustwa;  
§ nie byli przedmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów 

ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), żaden organ 
państwowy ani inny organ nadzoru (w tym uznana organizacja zawodowa) nie nałożył na nich 
sankcji;  

§ żaden sąd nie wydał wobec nich zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub 
prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki;  

§ nie byli członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego ani członkiem 
wyższego kierownictwa w podmiotach, względem których w okresie ich kadencji, przed jej 
upływem lub po jej upływie ustanowiono zarząd komisaryczny, prowadzono postępowanie 
upadłościowe, likwidacyjne lub inne postępowanie podobnego rodzaju. 

Z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych poniżej, to jest:  

§ Piotr Karmelita był wspólnikiem spółki Cinty Sp. z o.o., która została postawiona w stan likwidacji 
na podstawie decyzji Zgromadzenia Wspólników i wykreślona z KRS w listopadzie 2019 r. – 
przyczyną likwidacji było zakończenie działalności spółki,  

§ Piotr Karmelita był Członkiem Rady Nadzorczej spółki KWK Sp. z o.o., która została postawiona w 
stan likwidacji na podstawie decyzji Zgromadzenia Wspólników i wykreślona z KRS w czerwcu 2020 
r. – przyczyną likwidacji było zakończenie działalności spółki,  

§ Marek Stachura jest Prezesem Zarządu spółki CAC PV Sp. z o.o., która to spółka otworzyła 
postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 
2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 r., poz. 243 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 
19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o 
zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – przyczyną złożenia wniosku było 
ryzyko niewypłacalności spowodowane opóźnieniami płatności ze strony kontrahentów przy 
jednoczesnej presji ze strony wierzycieli,  

§ Marek Stachura był Prezesem Zarządu spółki Corolon Polska Sp. z o.o., dla której to spółki Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, wszczął postępowanie 
o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania 
likwidacyjnego – wykreślenie nastąpiło we wrześniu 2017 roku – przy czym Marek Stachura złożył 
rezygnację w 2015 roku, a przyczyną rozwiązania był brak kontaktu z udziałowcem (podmiot 
kanadyjski) i brak powołania nowego zarządu spółki,  

§ Marek Stachura był Członkiem Rady Nadzorczej i wspólnikiem spółki Quick Light Sp. z o.o., która 
na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy w Warszawie została rozwiązana 
bez przeprowadzenia likwidacji – spółka została wykreślona z KRS w listopadzie 2019 roku – przy 
czym Marek Stachura w 2015 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, a 
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przyczyną rozwiązania był brak reakcji udziałowców na wezwania sądu do powołania organów 
spółki, 

nie występują inne przypadki pełnienia przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta funkcji 
w organach zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w stanie likwidacji, 
upadłości, restrukturyzacji, przejęcia zarządu lub dla których utworzono zarząd komisaryczny w okresie 
poprzednich pięciu lat od Daty Prospektu.  

14. Powiązania rodzinne  

Zgodnie z definicją „osoby blisko związanej” zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 26 MAR, nie istnieją żadne 
powiązania rodzinne pomiędzy członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej.  

15. Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w innych podmiotach  

Żaden członek Zarządu ani członek Rady Nadzorczej nie sprawuje funkcji administracyjnych, 
nadzorczych czy zarządzających w jakiejkolwiek innej spółce ani nie pełni, poza Spółką żadnych 
ważnych funkcji, które mogłyby być istotne dla Spółki poza przypadkami wskazanymi w niniejszym 
Prospekcie.  

16. Konflikt interesów  

Zgodnie z oświadczeniami członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie występują faktyczne ani potencjalne 
konflikty interesów pomiędzy ich interesem osobistym a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec 
Spółki.  

Zgodnie z oświadczeniami członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie istnieją ograniczenia w zakresie 
zbycia posiadanych przez nich papierów wartościowych Emitenta.  

17. Umowy z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej określające świadczenia 
wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy  

W okresie objętym Sprawozdaniem Finansowym, jak również do Daty Prospektu, Spółka nie 
dokonywała innych transakcji z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej ani nie dokonała 
wypłaty świadczeń poza świadczeniami z tytułu wynagrodzeń za pełnienie funkcji w organach Emitenta 
lub Grupy lub świadczeniem pracy na rzecz Emitenta lub Grupy, opisanymi w niniejszym rozdziale, poza 
transakcjami opisanymi w rozdziale "Transakcje z podmiotami powiązanymi".  

18. Umowy i porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi 
osobami, na mocy których powołano członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej  

Nie istnieją żadne umowy lub porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub 
innymi osobami, na mocy których powołano członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej, z 
wyjątkiem umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Emitentem, Marshall Nordic Ltd. oraz Impera 
Invest Sp. z o.o.  

19. Akcje lub prawa do Akcji będące w posiadaniu członków Zarządu lub członków Rady 
Nadzorczej  

Tabela nr 26. Liczba akcji w kapitale zakładowym Emitenta posiadanych przez członków organów 
Emitenta 

Imię i nazwisko Liczba akcji w kapitale zakładowym Emitenta 

Piotr Karmelita – Prezes Zarządu 11.500 

Paweł Krzyształowicz – Członek Zarządu 2.640.000 

Marek Stachura – Członek Rady Nadzorczej 18.100.433 (pośrednio przez Marshall Nordic Ltd.) 
Źródło: Emitent 

20. Ład korporacyjny i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW  

Zgodnie z Regulaminem GPW, emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu 
giełdowego powinni przestrzegać zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach 
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Spółek Notowanych na GPW. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 to zbiór rekomendacji 
i zasad postępowania odnoszących się w szczególności do organów spółek giełdowych i ich 
akcjonariuszy. Regulamin Giełdy oraz uchwały Zarządu i Rady GPW określają sposób przekazywania 
przez spółki giełdowe informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych 
informacji. Jeżeli określona zasada nie jest stosowana przez spółkę giełdową w sposób trwały lub 
została naruszona incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie 
w formie raportu bieżącego. Ponadto spółka giełdowa jest zobowiązana dołączyć do raportu rocznego 
raport zawierający informacje o zakresie stosowania przez nią Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
GPW w danym roku obrotowym.  

Emitent stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW za wyjątkiem niżej wymienionych zasad:  

POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w 
raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli 
z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne 
szacunkowe wyniki finansowe. 

Spółka dokłada starań aby rzetelnie informować o wynikach finansowych i w możliwe najkrótszym 
czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, z uwagi jednak na rozbudowaną w ostatnim okresie 
grupę kapitałową obecnie nie jest możliwe stosowanie tej zasady. 

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i 
zagadnienia zrównoważonego rozwoju; 

Prowadzona działalność przez Spółkę ma charakter biurowy. W związku z tym, Spółka nie powoduje 
uwolnienia do środowiska nadmiernej ilości gazów cieplarnianych czy też substancji szkodliwych dla 
środowiska/zdrowia człowieka. W ramach ww. działalności Spółka optymalizuje wykorzystywanie 
zasobów w postaci materiałów biurowych natomiast kwestia utylizacji odpadów, zużycia energii 
elektrycznej objęta jest stosownymi Umowami z wynajmującym biuro. Wobec powyższego, Spółka nie 
uwzględnia w swojej strategii biznesowej tematyki ESG. W związku z powyższym nie wprowadzono 
mierników i ryzyk związanych ze środowiskiem. Jednocześnie w ramach działalności strategicznej 
grupy kapitałowej, realizowane są projekty proekologiczne związane z odnawialnymi źródłami energii 
(fotowoltaika, projekty wiatrowe, magazyny energii). 

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań 
mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania 
praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.  

Spółka w swojej strategii biznesowej nie wyodrębnia kwestii spraw społecznych i pracowniczych. 
Jednakże w Spółce przestrzegane są zasady równouprawnienia płci, odpowiednich warunków pracy, 
poszanowania praw pracowników oraz Spółka dba o relacje z klientami i partnerami biznesowymi. 

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii 
biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej 
strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz 
postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje 
na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.: 

Spółka komunikuje się w zakresie przyjętej strategii biznesowej poprzez zamieszczanie na swojej 
stronie internetowej informacji ujętych w raportach bieżących i okresowych. Informacje te określają 
cele długoterminowe, planowane działania oraz postępy w jej realizacji, nie są jednak określane za 
pomocą mierników finansowych i niefinansowych.  

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane 
są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka; 
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Strategia Spółki nie uwzględnia tematyki ESG zgodnie z komentarzem/wyjaśnieniem przedstawionym 
do zasady 1.3. 

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, 
obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z 
uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać 
informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z 
prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest 
doprowadzenie do równości. 

Strategia Spółki nie przewiduje przedstawiania wskaźników w zakresie wynagrodzeń z uwzględnieniem 
podziału na kobiety i mężczyzn. Jednocześnie Spółka wskazuje, że wynagrodzenia są ustalane zależnie 
od takich czynników jak zakres wykonywanych zadań, kompetencje, odpowiedzialność oraz innych 
elementów i nie mają zastosowania istotne nierówności w tym zakresie, które wymagają dostosowania 
do równości. Spółka nie stosuje dyskryminacji przy ustalaniu wynagrodzenia. Ponadto Spółka w 
sprawozdaniu z wynagrodzeń prezentuje średnie roczne wynagrodzenie pracowników nie będących 
członkami Zarządu i Rady Nadzorczej. 

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w 
przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, 
zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli 
mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, 
wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność 
spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd 
spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania. 

Spółka nie należy do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80, jednocześnie Spółka udziela odpowiedzi na 
pytania dotyczące działalności Spółki w trybie przewidzianym w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa. 

ZARZĄD I RADA NADZORCZA 

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą 
odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i 
kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna 
wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania 
realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia 
różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 
30%.  

Spółka nie przyjęła dokumentu polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki. Decyzje 
dotyczące wyboru członków organów Spółki podejmowane są przez Walne Zgromadzenie i Radę 
Nadzorczą. Podstawowymi kryteriami wyboru danej osoby są jej kwalifikacje i doświadczenie. Obecnie 
pomimo braku przyjętego dokumentu polityki różnorodności zachowana jest różnorodność w 
pozostałych istotnych obszarach. Informacje dotyczące członków organów Spółki są publikowane w 
raportach bieżących i na stronie internetowej Spółki. 

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki 
powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających 
różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości 
określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce 
różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1. 

Zgodnie z wyjaśnieniem do zasady 2.1. 

2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga 
zgody rady nadzorczej. 

W ocenie Spółki stosowanie ww. zasady stanowiłoby naruszenie oraz ograniczenie prywatności 
członków zarządu. 
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2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami 
komitetu audytu działającego w ramach rady. 

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 128 ust.4 pkt 4) Ustawy o Biegłych Rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym (Dz. U. z 6 czerwca 2017 r poz. 1089 – dalej jako „Ustawa”) powierzyła pełnienie funkcji 
komitetu audytu Radzie Nadzorczej w pełnym składzie zgodnie z pełnionymi funkcjami w Radzie 
Nadzorczej. 

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady 
spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i 
istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak 
również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności; 

Zasada jest stosowana, za wyjątkiem polityki różnorodności, zgodnie z wyjaśnieniem do zasady 2.1. 

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli 
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją 
na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje 
wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności 
operacyjnej;  

Spółka stosuje zasadę poza stosowaniem funkcji audytu wewnętrznego – wyodrębnieniem osoby 
odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny z uwagi na wielkość/rozmiar Emitenta. 

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady 
nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady, zgodnie z wyjaśnieniem do zasady 2.1. 

SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE 

3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz 
nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu 
wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za 
działanie których odpowiada zarząd. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady, wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie ma uzasadnienia 
w Spółce z uwagi na rozmiar Emitenta. Bezpośredni nadzór w zakresie kontroli wewnętrznej, 
zarządzania ryzykiem oraz weryfikacji zgodności działalności Spółki z prawem (compliance) sprawuje 
bezpośrednio Prezes Zarządu. 

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych 
systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej 
działalności.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie ma uzasadnienia 
w Spółce z uwagi na rozmiar Emitenta. 

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego 
audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od 
krótkoterminowych wyników spółki.  

Zasada nie jest stosowana. W strukturze Spółki z uwagi na jej rozmiar nie utworzono stanowiska 
odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, oraz compliance, funkcje te pełni Zarząd Spółki. W Spółce 
nie została powołana osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny. 

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi 
lub innemu członkowi zarządu. 

W strukturze Spółki z uwagi na jej rozmiar nie utworzono stanowiska odpowiedzialnego za zarządzanie 
ryzykiem, oraz compliance, funkcje te pełni Zarząd Spółki. 
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3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie 
przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję 
komitetu audytu.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. W Spółce nie zostały powołane osoby odpowiedzialne za audyt 
wewnętrzny z uwagi na rozmiar Emitenta. 

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym 
znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. W podmiotach z Grupy Kapitałowej Spółki nie wyznaczono osób 
do wykonywania tych zadań z uwagi na rozmiar spółek z Grupy. 

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 
dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd 
funkcji audytu wewnętrznego. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zasada nie dotyczy Spółki. Spółka nie należy do WIG20, mWIG40 
lub sWIG80. 

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI 

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce 
oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla 
przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółka nie organizuje walnych 
zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne). Wszelkie materiały są 
publikowane na stronie w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia. 

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym. 

Spółka nie prowadzi transmisji z obrad walnego zgromadzenia. Na stronie internetowej Spółki są 
zamieszczane materiały na walne zgromadzenia oraz protokoły z przebiegu walnych zgromadzeń. 

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie 
przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie 
później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich 
dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki; 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Akcjonariusze Spółki są 
uprawnieni do zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej w trakcie Walnego Zgromadzenia.  

WYNAGRODZENIA 

6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady 
nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w 
szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w 
tych komitetach. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia z dnia 3 listopada 2015 
roku wynagrodzenie jest przyznawane radzie nadzorczej za każde odbyte posiedzenie rady nadzorczej. 
Ponadto w spółce zadania Komitetu Audytu powierzone zostały Radzie Nadzorczej w pełnym składzie 
zgodnie z komentarzem przy zasadzie 2.9. 

W dniu 18 czerwca 2020 r. Uchwałą nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta została 
przyjęta „Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej” Emitenta i jest 
dostępna na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://novavisgroup.pl/wp-
content/uploads/2021/10/9-Polityka-Wynagrodzen.pdf. Przyjęta polityka wynagrodzeń jest 
realizowana przez Emitenta. W związku z tym, że Spółka jest w fazie rozwoju, zgodnie z treścią Polityki 
wynagrodzeń wysokość wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej jest uzależniona w 
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pierwszej kolejności od aktualnych możliwości Spółki. W maju 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta 
sporządziła roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, w 
którym potwierdziła należyte realizowanie przez Spółkę polityki wynagrodzeń, w tym jej zgodność z 
podjętymi uchwałami. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane badaniu biegłego 
rewidenta, który wydał pozytywną opinię, w tym w zakresie zgodności z ustawą o ofercie. Powyższe 
sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 
25 z dnia 30.06.2021 r. 

System kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej  

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce, proces sporządzania sprawozdań finansowych oraz jego 
skuteczność odpowiedzialny jest Zarząd.  

Rzetelność, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań finansowych nadzoruje Zarząd 
współpracując z zatrudnionym biurem księgowym oraz służbami księgowymi podmiotów zależnych. 
Kontrola poprawności procesu sporządzania publikowanych sprawozdań finansowych weryfikowana 
jest przez niezależnego audytora zewnętrznego. Weryfikacja polega przede wszystkim na: 

§ przeglądzie półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, 
§ badaniu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki. 

Audytor zewnętrzny sporządza raport z przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych oraz wydaje 
opinie i sporządza raport na temat rocznych sprawozdań finansowych Spółki.  

Kluczowe procesy sprawozdawczości finansowej podlegające kontroli obejmują weryfikację przez 
Zarząd wartości szacunkowych, w tym założeń przyjętych w testach na utratę wartości aktywów i 
ujmowaniu przychodów, weryfikację przez osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość zgodności 
ujęcia transakcji zgodnie z polityką rachunkowości Grupy, analizę wyników spółek i poziomu realizacji 
przyjętych budżetów. Poprawność ewidencji transakcji gospodarczych, oprócz bieżącej kontroli 
prowadzonej przez osoby odpowiedzialne w spółkach Grupy, podlega weryfikacji w ramach 
przeglądu/badania przez biegłego rewidenta.  

Zarząd Spółki podjął następujące uchwały w zakresie systemu kontroli wewnętrznej:  

1) Uchwała Zarządu nr 3 z dnia 1.09.2011 r., w sprawie sporządzania uchwał Zarządu, na podstawie 
której Zarząd ustalił, iż na transakcje o wartości przekraczającej 300.000,00 zł od dnia 1.09.2011 r., 
będą sporządzane uchwały Zarządu, 

2) Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 2.01.2012 r., w sprawie wewnętrznego potwierdzenia przelewów, na 
podstawie której Zarząd ustalił, iż postanawia wprowadzić zasady potwierdzania do realizacji 
przelewów powyżej 300.000,00 zł na zasadach określonych w Uchwale, 

3) Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 17.10.2011 r., w sprawie przyjęcia procedur i instrukcji Grupy Rubicon 
Partners, na podstawie której Spółka przyjęła zasady zawarte w dokumentach: Instrukcjach 
dotyczących zarządzania systemem informatycznym, zapisywania plików w zasobach sieciowych, 
postępowania w sytuacjach naruszenia danych osobowych oraz zasad bezpieczeństwa systemów 
informatycznych, przygotowania tele-informatycznego nowego użytkownika, serwisowania 
komputerów, umieszczania raportów bieżących na własnej stronie Spółki oraz aktualności z nich 
wynikających.  

Rada Nadzorcza corocznie dokonuje oceny zaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie 
ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Wyniki przeprowadzonej oceny 
Rada Nadzorcza przedstawia Akcjonariuszom w sprawozdaniu rocznym.  

Sprawozdania finansowe sporządzane są w Spółce zgodnie z obowiązującymi zasadami 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.) oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej. 
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ZNACZNI AKCJONARIUSZE 
Emitent jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej. Akcje Emitenta 
dopuszczone są na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. Z powyżej 
wskazanej przyczyny, Spółka jako spółka publiczna nie posiada szczegółowych informacji dotyczących 
wszystkich swoich akcjonariuszy. Spółka otrzymuje zawiadomienia przekazywane jej na podstawie 
przepisów Ustawy o ofercie publicznej dotyczące części akcjonariuszy (zob. podrozdział "Rynek 
kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem akcji - Ustawa o Ofercie 
Publicznej – prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji") 
oraz Rozporządzenia MAR.  

Na datę Prospektu, stosownie do informacji otrzymanych od Spółki jej znaczącymi akcjonariuszami, 
posiadającymi w sposób bezpośredni akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu oraz kapitału zakładowego Spółki, są podmioty wskazane w tabeli poniżej. 
Marshall Nordic Ltd. jest podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Spółki.  

Tabela nr 27. Znaczni Akcjonariusze  

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale 
Liczba głosów na 

Walnym 
Zgromadzeniu 

Udział głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 

Marshall Nordic Ltd.  18.100.433 51,69%  18.100.433 51,69%  

Rubicon Partners 
Ventures ASI Sp. z o.o. 5.000.000 14,28% 5.000.000 14,28% 

Paweł Krzyształowicz 2.640.000 7,54% 2.640.000 7,54% 

Impera Invest Sp. z o.o. 2.171.238 6,20% 2.171.238 6,20% 

Źródło: Emitent. Powyższa informacja prezentowana jest na podstawie oficjalnych zawiadomień otrzymanych od 
akcjonariuszy na Dzień Prospektu 

Znacznymi udziałowcami podmiotów wskazanych powyżej jako znaczni akcjonariusze są: 
1) w Marshall Nordic Ltd. – pan Marek Stachura  
2) w Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o. – spółka Rubicon Partners Sp. z o.o. 
3) w Impera Invest Sp. z o.o. – Impera Consulting sp. z o.o. oraz Eastern Europe Equity Holding Ltd.  

Emitent oświadcza, że według jego wiedzy znaczni Akcjonariusze są w posiadaniu następujących serii 
akcji Emitenta:  
1) Marshall Nordic Ltd. posiada 18.100.000 akcji serii C2 oraz 433 akcje serii A2,  
2) Rubicon Partners Ventures ASI Sp. z o.o. posiada 5.000.000 akcji serii C2,  
3) Paweł Krzyształowicz posiada 2.640.00 akcji serii C2,  
Impera Invest sp. z o.o. posiada 600.000 akcji serii A2 oraz 1.571.238 akcji serii B2. 

Nie istnieją żadne umowy o współpracy pomiędzy znaczącymi akcjonariuszami Spółki. 

Każda Akcja Dopuszczona i Akcja Dopuszczana uprawnia do wykonywania jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu. Poza wskazanymi powyżej Akcjami Dopuszczonymi i Akcjami Dopuszczanymi znaczni 
akcjonariusze Spółki nie posiadają żadnych innych praw głosu w Spółce ani nie są w żaden inny sposób 
uprzywilejowani pod względem głosu.  

1. Podmiot dominujący Spółki  

Na Datę Prospektu podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Spółki w rozumieniu art. 4 
pkt. 14 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 KSH jest Marshall Nordic Ltd. 
(Główny Akcjonariusz).  

Główny Akcjonariusz, dysponujący na Datę Prospektu 51,69% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu ma decydujący wpływ na uchwały podejmowane przez ten organ, w szczególności 
uchwały w kluczowych sprawach dotyczących organizacji i działalności Spółki.  
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W dniu 17 czerwca 2022 r. Marshall Nordic Ltd. poinformował o zawarciu trzech umów zastawu 
rejestrowego na akcjach Emitenta. Zastawem rejestrowym objętych jest 5.000.000 akcji serii C2 
Emitenta. Zastaw został ustanowiony na rzecz dwóch podmiotów prawnych i jednej osoby fizycznej. 
W przypadku gdyby doszło do przejęcia przedmiotu zastawu przez te podmioty wówczas udział 
Marshall Nordic Ltd. w kapitale zakładowym Emitenta zostałby zmniejszony do 37,41% i wówczas 
Marshall Nordic Ltd. przestałby pełnić rolę podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta, ale nadal 
byłby największym jednostkowym akcjonariuszem Spółki. Emitent nie jest stroną umów zastawu i nie 
ma wiedzy o zapisach tych umów więc nie jest w stanie oszacować ryzyka wystąpienia takiego 
zdarzenia.  

2. Kontrola pośrednia nad Spółką  

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki pan Marek Stachura, który pełni rolę dyrektora zarządzającego 
Marshall Nordic Ltd. oraz sprawuje funkcje Członka Rady Nadzorczej Emitenta sprawuje pośrednią 
kontrolę nad Spółką i może być uznany za beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania 
wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U.UE.L.2015.141.73).  

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki brak jest innych podmiotów, względem których Spółka byłaby 
podmiotem pośrednio kontrolowanym lub posiadanym.  

Mechanizmy zapobiegające nadużywaniu kontroli Głównego Akcjonariusza nad Emitentem wynikają z 
przepisów bezwzględnie obowiązujących. W zakresie znanym Emitentowi, Główny Akcjonariusz 
przestrzega bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego dotyczących takich 
mechanizmów. Jako przykłady tego typu mechanizmów można wskazać występujące w Kodeksie 
Spółek Handlowych przepisy dotyczące:  

§ prawa opisanego w art. 385 § 3 KSH określającego możliwość wyboru składu Rady Nadzorczej 
spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na wniosek akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego spółki;  

§ prawa do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego spółki akcyjnej wynikające z art. 401 § 1 KSH;  

§ prawa do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia w formie powództwa o uchylenie uchwały 
(art. 422 KSH) oraz wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały sprzecznej z 
prawem (art. 425 KSH) przysługujące (i) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym 
członkom tych organów, (ii) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu 
zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej), 
(iii) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu oraz (iv) 
akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, (jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem 
obrad) (art. 422 § 2 KSH w zw. z art. 425 § 1 KSH);  

§ prawa do zadawania pytań zarządowi przez akcjonariusza, w trakcie trwania walnego 
zgromadzenia akcjonariuszy – art. 428 KSH.  

Poza ustanowieniem przez Marshall Nordic Ltd. zastawu na 5.000.000 akcji serii C2 Spółki, na Datę 
Prospektu Emitentowi nie są znane żadne inne ustalenia, których realizacja mogłaby w późniejszej 
dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta. 
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TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
W okresie objętym Sprawozdaniem Finansowym oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do Daty 
Prospektu, Spółka zawierała oraz zamierza zawierać transakcje z podmiotami powiązanymi w 
rozumieniu MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”. W okresie objętym 
Sprawozdaniem Finansowym oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do Daty Prospektu, Spółka 
zawierała (i) transakcje z podmiotami powiązanymi niebędącymi członkami Grupy; oraz (ii) transakcje 
między Spółką i jej podmiotami zależnymi, przy czym są one eliminowane na etapie konsolidacji (tym 
niemniej informacje na temat takich transakcji zgodnie z wymogami Rozporządzenia 2019/980 zostały 
przedstawione poniżej).  

W okresie objętym Sprawozdaniem Finansowym spółki Grupy nie udzieliły osobom wchodzącym w 
skład organów zarządzających i nadzorujących żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.  

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane są na warunkach rynkowych i po cenach 
nieodbiegających od cen stosowanych w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi. W okresie 
objętym Sprawozdaniami Finansowymi oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do Daty Prospektu, 
nie miały miejsca transakcje nieodpłatne.  

W wyniku realizacji obowiązku wynikającego z przepisów rozdziału 4b ustawy o ofercie „Transakcje z 
podmiotami powiązanymi”, w dniu 12 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 
90j ust 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, przyjęła dokument pt. „Procedura okresowej oceny transakcji 
zawartych z podmiotami powiązanymi”. Zgodnie z przyjętą procedurą Rada Nadzorcza dokonuje 
okresowej weryfikacji transakcji, które winny podlegać ocenie. Ocena ta dokonywana jest na 
podstawie przekazanych informacji przygotowanych przez Zarząd Spółki do Rady Nadzorczej pełniącej 
obowiązki Komitetu Audytu. Emitent nie dokonywał transakcji z podmiotami powiązanymi, które 
zawierane były na warunkach innych niż rynkowe i po cenach odbiegających od cen stosowanych w 
transakcjach z podmiotami powiązanymi. 

Poniżej zostały zaprezentowane informacje o transakcjach, zawieranych przez Grupę z podmiotami 
powiązanymi niebędącymi członkami Grupy oraz z podmiotami zależnymi w okresie od daty ostatniego 
Sprawozdania Finansowego do Daty Prospektu.  

1. Transakcje pomiędzy Spółką a jej podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi 

Jednostki wskazane poniżej podlegały kontroli Spółki i w związku z tym w rozumieniu MSR 24 są 
podmiotami zależnymi Spółki:  

§ w dniu 20 kwietnia 2022 roku Emitent zawarł ze spółką Voolt S.A. umowę cesji na mocy, której 
nabył wierzytelność przysługującą Voolt S.A. od Marshall Nordic Ltd. w kwocie 680 tys. zł za cenę 
680 tys. zł;  

Opisana powyżej transakcja nie podlegała żadnym zabezpieczeniom.  

2. Transakcje pomiędzy jednostkami należącymi do Grupy z jednostkami powiązanymi 
niebędącymi członkami Grupy 

W okresie od daty ostatniego Sprawozdania Finansowego do Daty Prospektu nie miały miejsca tego 
typu transakcje.  

3. Wynagrodzenie Zarządu 

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających za 2020 r. kształtowały się w taki 
sposób, że wynagrodzenie należne i wypłacone na rzecz Piotra Karmelity – Prezesa Zarządu wyniosło 
30 tys. zł, a wynagrodzenie należne i wypłacone na rzecz Pawła Krzyształowicza – Członka Zarządu 
wyniosło 0 tys. zł.  

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających za okres od 1 stycznia 2021 r. do 
31 grudnia 2021 r. kształtowały się w taki sposób, że w przypadku:  

§ Piotr Karmelity – Prezesa Zarządu wynagrodzenie należne wyniosło 141,0 tys. zł, a wynagrodzenie 
wypłacone wyniosło 104,0 tys. zł;  
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§ Pawła Krzyształowicza – Członka Zarządu wynagrodzenie należne wyniosło 120,0 tys. zł, a 
wynagrodzenie wypłacone wyniosło 80 tys. zł. 

W dniu 22.11.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła uchwały nr 1/11/2021 oraz 2/11/2021 zgodnie z 
którymi członkom Zarządu zostały przyznane następujące wynagrodzenia: 
§ Prezesowi Zarządu Piotrowi Karmelicie przyznano wynagrodzenie w wysokości 21.000,00 zł brutto 

miesięcznie. Wynagrodzenie przysługuje od 01.07.2021 r.;  
§ Członkowi Zarządu Pawłowi Krzyształowiczowi przyznano wynagrodzenie w wysokości 20.000,00 

zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie przysługuje od 01.07.2021 r. 

Przy czym na Dzień Prospektu wynagrodzenia należne nie zostały wypłacone w całości, to jest nie 
zostało wypłacone wynagrodzenie za październik 2021 r. i za listopad 2021 r. Wstrzymanie wypłaty 
wynagrodzeń za w/w miesiące było jednomyślną decyzją Zarządu związaną z utrzymaniem 
odpowiedniego poziomu środków pieniężnych na rachunku Emitenta. Zarząd planuje wypłatę tych 
środków do końca czerwca 2022 r. Wszystkie pozostałe zobowiązania Emitenta wobec Zarządu, w tym 
bieżące wynagrodzenia, zostały wypłacone. Członkowie Zarządu nie otrzymują żadnych wynagrodzeń 
ani innych świadczeń od spółek wchodzących w skład Grupy, poza wynagrodzeniem od Emitenta. 

W okresie od Sprawozdania Finansowego do Daty Prospektu wynagrodzenia osób wchodzących w 
skład organów zarządzających kształtowało się w taki sposób, że w przypadku:  

§ Piotr Karmelity – Prezesa Zarządu wynagrodzenie należne i wypłacone wyniosło 132,0 tys. zł,  
§ Pawła Krzyształowicza – Członka Zarządu wynagrodzenie należne i wypłacone wyniosło 120,0 tys. 

zł. 

4. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów nadzorujących za 2020 r. kształtowały się 
następująco: 

Pan Robert Ciszek 1 tys. zł 
Pan Henryk Pietraszkiewicz 1 tys. zł 
Pan Grzegorz Pilch 1 tys. zł 
Pan Marek Stachura - 
Pan Roman Żelazny 1 tys. zł 
Pan Tomasz Łuczyński - 
Pani Monika Nowakowska - 
Pan Jarosław Wikaliński  - 
Pan Ewaryst Zagajewski - 
Razem: 4 tys. zł  

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów nadzorujących za okres od 1 stycznia 2021 r. do 
31 grudnia 2021 r. kształtowały się następująco: 

Pan Robert Ciszek 0,7 tys. zł 
Pan Henryk Pietraszkiewicz 0,7 tys. zł 
Pan Grzegorz Pilch 0,7 tys. zł 
Pan Marek Stachura - 
Pan Roman Żelazny 0,7 tys. zł 
Razem: 2,8 tys. zł  

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów nadzorujących za okres od 1 stycznia 2022 r. do 
30 czerwca 2022 r. kształtowały się następująco: 

Pan Robert Ciszek 1,4 tys. zł 
Pan Henryk Pietraszkiewicz 1,4 tys. zł 
Pan Grzegorz Pilch 1,4 tys. zł 
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Pan Marek Stachura - 
Pan Roman Żelazny 1,4 tys. zł 
Pan Leszek Cwojdziński - 
Razem: 5,6 tys. zł  

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia za odbyte posiedzenia Rady Nadzorczej w 
wysokości 700,00 zł za każde posiedzenie. 

5. Wykaz akcji i udziałów podmiotów z Grupy Emitenta w posiadaniu osób zarządzających i 
nadzorujących 

Pan Piotr Karmelita – Prezes Zarządu na koniec 2021 roku posiadał 5.690 akcji Emitenta, a na Dzień 
Prospektu posiada 11.500 akcji Emitenta, które stanowiły 0,03% i dawały prawo do 11.500 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,03% ogółu głosów. 

Pan Paweł Krzyształowicz – Członek Zarządu na koniec 2021 roku oraz na Dzień Prospektu posiadał 
2.640.000 akcji Emitenta, które stanowiły 7,54% kapitału i dawały prawo do 2.640.000 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 7,54% ogółu głosów.  

Emitent nie udzielił żadnych opcji i warrantów zamiennych na akcje.  
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE 
Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.501.528,50 PLN i składa się z 35.015.285 akcji o 
wartości 0.10 PLN każda, w tym:  

§ 3.820.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 (o numerach od A2-0000001 do A2-3820500) 
§ 3.820.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 (o numerach od B2-0000001 do B2-3820500) 
§ 27.374.285 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 (o numerach od C2-00000001 do C2-27374285)  

gdzie akcje serii A2 to Akcje Dopuszczone będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez GPW, a akcje serii B2 i C2 to akcje Dopuszczane, o których dopuszczenie i 
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku podstawowym prowadzonym przez GPW 
Emitent ubiega się na podstawie niniejszego Prospektu.  

Na dzień sporządzenia Prospektu, w odpisie aktualnym z KRS ujawnione są akcje serii H, przy czym 
akcje te podlegały scaleniu i nie istnieją. Z informacji otrzymanej od Emitenta wynika, że nastąpiła 
omyłka Sądu poprzez brak wykreślenia akcji serii H, pomimo wydania postanowienia z dnia 
18 października 2013 roku o ich wykreśleniu. Emitent w dniu 7 marca 2022 roku złożył stosowny 
wniosek o sprostowanie zapisów dotyczących akcji serii H i wykreśleniu ich z KRS. 

Zarówno Akcje Dopuszczone, jak i Akcje Dopuszczane zostały wyemitowane i w pełni opłacone. Ani 
Akcje Dopuszczone, ani Akcje Dopuszczane nie są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, prawa do 
dywidendy ani podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki i są tożsame w zakresie 
inkorporowanych w nich praw, w szczególności każda z akcji daje prawo do jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu.  

Akcje serii A2 Emitenta (czyli na Datę Prospektu: wszystkie Akcje Dopuszczone) są notowane na rynku 
regulowanym prowadzonym przez GPW pod symbolem NVG i kodem ISIN: PLNFI0500012.  

Akcje Dopuszczane zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych KDPW pod kodem 
ISIN: PLNFI0500145. Po otrzymaniu decyzji KNF w sprawie zatwierdzenia Prospektu Emitent wystąpi z 
odpowiednimi wnioskami do KDPW w celu asymilacji Akcji Dopuszczanych oraz dokonania ich 
rejestracji pod kodem PLNFI0500012.  

Zgodnie z art. 9 Statutu kapitał zakładowy wynosi 3.501.528,50 zł (słownie: trzy miliony pięćset jeden 
tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 50/100) i dzieli się na 35.015.285 (słownie: trzydzieści pięć 
milionów piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 
zł (dziesięć groszy) każda akcja, w pełni opłaconych w tym:  

a) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, 
serii A2, o numerach od A2-0000001 do A2-382050;  

b) 3.820.500 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, 
serii B2, numerach od B2-0000001 do B2-3820500; 

c) 27.374.285 (milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, o numerach 
od C2-00000001 do C2-27374285.  

Zgodnie z art. 12 Statutu akcje Spółki mogą być umarzane zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek 
handlowych, przy czym Zarząd podejmuje decyzję w zakresie nabycia przez Spółkę akcji własnych w 
celu ich umorzenia. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z 
zastrzeżeniem treści art. 363 §5 KSH.  

Zgodnie ze Statutem Emitenta Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń 
kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.626.145,50 PLN zł (dwa miliony sześćset 
dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych) do kwoty 6.127.674,00 (sześć milionów sto 
dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 
26.261.455 zwykłych akcji, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał 
Docelowy”). Upoważnienie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu. 
Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane:  

§ w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;  
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§ cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali zarząd w uchwale o 
podwyższeniu Kapitału Docelowego podjętej w ramach upoważnienia;  

§ uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia zastępuje uchwalę Walnego 
Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd jest upoważniony do 
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie 
wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: (i) zawierania umów o subemisję 
inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak 
również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą 
wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa, (ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie 
dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o 
rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, (iii) 
podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub 
w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z 
zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa 

Statut nie zawiera postanowień ograniczających możliwość rozporządzania akcjami.  

Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne 
odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał 
zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Spółka może 
tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały 
Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, 
fundusze celowe.  

O przeznaczeniu zysku netto wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez 
biegłego rewidenta decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności 
na:  

1) kapitał zapasowy;  
2) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;  
3) podział pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda);  
4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.  

Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w 
stosunku do liczby akcji. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady 
Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, stosownie do postanowień art. 349 KSH.  

Na dzień sporządzania prospektu:  

§ nie istniały akcje Spółki, które nie reprezentowały kapitału zakładowego Spółki (nie stanowiły 
udziału w kapitale zakładowym Spółki);  

§ nie istniały inne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału autoryzowanego 
(docelowego), ale niewyemitowanego lub zobowiązania do podwyższenia kapitału Spółki;  

§ ani kapitał Spółki, ani kapitał żadnej ze Spółek Zależnych nie był przedmiotem opcji, nie zostało 
również uzgodnione warunkowo ani bezwarunkowo, że kapitał któregokolwiek z tych podmiotów 
stanie się przedmiotem opcji;  

§ Spółka nie posiadała Akcji własnych, nie posiadała ich również ani osoba trzecia działająca w 
imieniu lub na rzecz Spółki, ani Spółka Zależna.  

Zmiany kapitału zakładowego w okresie objętym Sprawozdaniem Finansowym i w roku 
poprzedzającym.  

Na Datę Prospektu, a także w okresie objętym Sprawozdaniem Finansowym oraz w roku 
poprzedzającym (tj. rok 202, rok 2021 oraz rok 2022 do Daty Prospektu) doszło do następujących zmian 
w kapitale zakładowym Spółki:  
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1) W dniu 27.05.2020 miało miejsce zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, 
które odbyło się w drodze emisji akcji serii B2 w liczbie 3.820.500 akcji zwykłych na okaziciela o 
wartości nominalnej 0,10 złotych i cenie emisyjnej 0,20 złotych na podstawie uchwały nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2019 roku w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji 
zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 22 listopada 2019 r. jako 
dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i 
wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych S.A. oraz zmiany Statutu Spółki (raport bieżący nr 14/2019 z dnia 25 
października 2019 roku). Emitent, w związku z emisją akcji serii B2, opublikował dokument 
informacyjny w rozumieniu art. 37a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
spółkach publicznych, tj. dokument udostępniany do publicznej wiadomości w przypadku braku 
obowiązku udostępnienia prospektu. 

2) W dniu 09.11.2020 r. miało miejsce zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego 
Emitenta, które odbyło się w drodze emisji serii C2 w liczbie 27.374.285 akcji zwykłych na okaziciela 
wartości nominalnej 0.10 zł każda tj o kwotę 2.737.428,50 zł na podstawie uchwały nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2020 r. podjętej w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru nowych 
akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do 
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz 
zmiany Statutu Spółki; emisja akcji serii C2 miała charakter subskrypcji prywatnej, skierowanej do 
wybranych podmiotów na zasadach określonych w Uchwale. Emitent, w związku z emisją akcji serii 
C2, nie opublikował prospektu ani żadnego dokumentu informacyjnego, gdyż oferta została 
przeprowadzona w trybie art. 1 ust. 4 pkt. b) Rozporządzenia Prospektowego. Cena emisyjna akcji 
wyniosła 1,75 zł za 1 akcję serii C2. Akcje serii C2 zostały zaoferowane następującym podmiotom: 
Marshall Nordic Ltd. (23.100.000 akcji serii C2), panu Pawłowi Krzyształowiczowi (2.640.000 akcji 
serii C2) oraz trzem innym osobom fizycznym nie powiązanym z Emitentem lub innymi 
akcjonariuszami Emitenta (łącznie 1.634.285 akcji serii C2). Cena zapłaty za akcje została potrącona 
z wierzytelnościami przysługującymi tym podmiotom od Emitenta. Szczegóły dotyczące potrąceń 
zostały opisane w Prospekcie w punkcie 7. Istotne umowy - Umowa inwestycyjna zawarta 
pomiędzy Emitentem, Marshall Nordic Ltd. oraz Impera Invest Sp. z o.o. 

W wyniku rejestracji wyżej wymienionych zmian, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3.501.528,50 
złotych i dzieli się na 35.015.285 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł, 
uprawniających do wykonywania 35.015.285 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

1. Zmiany akcjonariatu w okresie 2019, 2020 i w okresie objętym Sprawozdaniem Finansowym  

Na dzień 31 grudnia 2019 roku akcjonariuszami znaczącymi byli:  

§ Paged S.A. posiadał 500.000 akcji co stanowiło 13,09% w kapitale i ogólnej liczbie głosów 
§ Impera Invest Sp. z o.o. 1.085.193 akcji co stanowiło 28,40% w kapitale i ogólnej liczbie głosów 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku akcjonariuszami znaczącymi byli:  

§ Marshall Nordic Limited posiadał 23.100.000 akcji co stanowiło 65,97% w kapitale i ogólnej liczbie 
głosów 

§ Paweł Krzyształowicz posiadał 2.640.000 akcji co stanowiło 7,54% w kapitale i ogólnej liczbie 
głosów 

§ Impera Invest Sp. z o.o. 2 236 431 akcji co stanowiło 6,39% w kapitale i ogólnej liczbie głosów 

Na Datę Prospektu akcjonariuszami znaczącymi są:  

§ Marshall Nordic Limited posiadający 18.100.433 akcji, co stanowiło 51,69% w kapitale i ogólnej 
liczbie głosów 

§ Rubicon Partners Ventures ASI Sp. z o.o. posiadająca 5.000.000 akcji, co stanowiło 14,28% w 
kapitale i ogólnej liczbie głosów 
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§ Paweł Krzyształowicz posiadający 2.640.000 akcji, co stanowiło 7,54% w kapitale i ogólnej liczbie 
głosów 

§ Impera Invest Sp. z o.o. posiadająca 2.171.238 akcji, co stanowiło 6,20% w kapitale i ogólnej liczbie 
głosów 

2. Podstawa prawna emisji Akcji Dopuszczanych i ich waluta  

Podstawę prawną emisji Akcji Dopuszczanych stanowi: 

§ Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2019 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji 
zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 22 listopada 2019 r. jako 
dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i 
wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych S.A. oraz zmiany Statutu Spółki oraz 

§ Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2020 r. podjętej w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru 
nowych akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji 
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz 
zmiany Statutu Spółki. 

Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.10.2019 r. oraz 14.08.2019 r., o których 
mowa powyżej zostały załączone do Prospektu.  

Walutą Akcji Dopuszczanych jest złoty polski.  

3. Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do 
obrotu na GPW  

Podstawę prawną ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku 
podstawowym GPW oraz o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 
KDPW stanowi: 

§ Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2019 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji 
zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 22 listopada 2019 r. jako 
dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i 
wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych S.A. oraz zmiany Statutu Spółki oraz  

§ Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2020 r. podjętej w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru 
nowych akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji 
do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz 
zmiany Statutu Spółki. 

Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.10.2019 r. oraz 14.08.2020 r., o których 
mowa powyżej zostały załączone do Prospektu.  

4. Prawa i obowiązki związane z Akcjami i Walne Zgromadzenie  

Niniejszy rozdział „Prawa i obowiązki związane z akcjami i Walne Zgromadzenie” został sporządzony w 
oparciu o właściwy stan prawny oraz aktualne regulacje obowiązujące na dzień sporządzania 
Prospektu, a także w oparciu o wewnętrzne dokumenty Spółki, którymi są Statut, Regulaminy i 
podejmowane przez Spółkę uchwały. Wymieniono w nim informacje dotyczące organu spółki tj. 
Walnego Zgromadzenia, praw akcjonariuszy mniejszościowych, kapitału zakładowego oraz inne istotne 
uprawnienia i obowiązki związane z akcjami i Walnym Zgromadzeniem, wynikające z ww. regulacji. 
Zamieszone informacje mają charakter ogólny, nie stanowią jednostkowej porady prawnej, wobec 
czego w celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie praw i obowiązków, należy dokonać 
szczegółowej analizy dostępnych na stronie internetowej Emitenta, regulaminów, uchwał, raportów 
oraz Statutu Spółki.  
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W przypadkach odwoływania się do terminów określonych w dniach roboczych w zakresie praw 
wykonywanych za pośrednictwem KDPW, należy przez to rozumieć terminy stosownie do treści §9 
Regulaminu KDPW, zgodnie z którym z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane 
za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty, z tym zastrzeżeniem, iż Zarząd 
KDPW – jeżeli wymagają tego potrzeby systemu depozytowo-rozliczeniowego, o czym jest obowiązany 
każdorazowo informować uczestników KDPW z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem – może w 
drodze uchwały wprowadzać dodatkowe dni robocze podlegające wyłączeniu przy obliczaniu 
terminów oraz wskazywać takie dodatkowe dni wolne od pracy oraz soboty, które podlegać będą 
uwzględnieniu przy obliczaniu terminów.  

5. Prawa i obowiązki związane z Akcjami  

Poniżej umieszczono wybrane prawa i obowiązki związane z Akcjami. Zasady w zakresie praw i 
obowiązków dotyczących Akcji, są szczegółowo uregulowane w przepisach Kodeksu Spółek 
Handlowych, Ustawie o Ofercie Publicznej, Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Statucie 
oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia.  

Prawo do rozporządzania Akcjami  

Statut Spółki nie zawiera ograniczeń w zakresie możliwości rozporządzania Akcjami. Akcjonariusze 
posiadają w tym zakresie swobodę wynikającą z kodeksu spółek handlowych. Poprzez rozporządzenie 
Akcjami Spółki należy rozumieć ich zbycie (przeniesienie własności) oraz inne formy rozporządzenia, w 
tym zastawienie, ustanowienie na Akcjach prawa użytkowania i ich wydzierżawienie.  

Opis obowiązków związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji polskich spółek notowanych na GPW 
znajduje się w rozdziale "Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i 
zbywaniem akcji".  

6. Dywidenda  

Zgodnie z regulacjami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych, akcjonariusze Spółki mają prawo 
do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, 
który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenia do wypłaty akcjonariuszom – art. 347 §1 KSH.  

Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy  

Dywidenda za dany rok obrotowy wypłacana jest akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje w dniu 
powzięcia uchwały o podziale zysku. Stosownie do treści art. 348 § 2 KSH, uchwałę o wyznaczeniu dnia 
dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  

Organ uprawniony do podejmowania decyzji o dywidendzie  

Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale zysku Spółki i wypłacie dywidendy jest 
zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy i jaką 
część zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, 
przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 
sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zgodnie z art. 34 Statutu rokiem obrotowym 
Spółki jest rok kalendarzowy, co oznacza iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć do 
końca czerwca każdego roku.  

Data powstania prawa do dywidendy  

Jak wskazano w rozdziale "Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy” Emitent nie posiada Polityki 
Dywidendy oraz co najmniej od 2009 r nie wypłacał dywidendy osobom uprawnionym.  

Zgodnie z treścią art. 348 §3 KSH Uchwała Walnego Zgromadzenia określa dzień wypłaty Dywidendy. 
Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później 
niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego 
zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia 
powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 348 § 4 KSH).  

Statut Spółki nie przewiduje odrębnych zasad w zakresie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.  
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Stosownie do zasad określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego (§127 ust. 1), Spółka 
niezwłocznie przekazuje GPW informację o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę 
dywidendy dla akcjonariuszy, w tym informację o wysokości dywidendy, liczbie akcji, z których 
przysługuje prawo do dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia 
prawa do dywidendy, dniu wypłaty dywidendy. Jednocześnie, wraz z ww. informacjami, Spółka 
przekazuje Giełdzie uchwały właściwego organu spółki w tych sprawach. 

Spółka ma obowiązek przekazać informację o podejmowanych uchwałach dotyczących dywidendy 
również do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Zgodnie z § 121 ust. 1 Szczegółowych Zasad 
Działania KDPW, Emitent informuje Krajowy Depozyt o wysokości dywidendy przypadającej na jedną 
akcję oraz o terminach dnia ustalenia prawa do dywidendy oraz o terminie wypłaty dywidendy, nie 
później niż 5 dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.  

Zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać 
najwcześniej piątego dnia po ustaleniu uprawnionych do dywidendy, przy czym z biegu tego terminy 
wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty (§9 ust. 1 
Regulaminu KDPW). Powyższe regulacje znajdują odpowiednie zastosowanie do zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy.  

Wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy posiadaczom 
zdematerializowanych akcji Spółki następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. KDPW 
przekazuje środki z tytułu dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na rachunki 
uczestników KDPW, którzy następnie przekazują otrzymane środki pieniężne na rachunki gotówkowe 
akcjonariuszy Spółki prowadzone przez poszczególne domy maklerskie. Należna Dywidenda na rzecz 
osób do niej uprawnionych z tytułu zdematerializowanych akcji Spółki zapisanych na rachunku 
zbiorczym zostanie przekazana właścicielom tych akcji przez podmiot prowadzący dany rachunek.  

Kwota dywidendy  

Wysokość dywidendy ustalana jest zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Kwota 
przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku 
kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy (art. 348 
§1 KSH). Kwotę tę należy jednak pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które 
zgodnie z ustawą (KSH) lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na 
kapitał zapasowy lub rezerwowy. Zgodnie z treścią art. 396 § 1 KSH na pokrycie straty należy utworzyć 
kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał 
ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

Roszczenie o wypłatę dywidendy  

Zgodnie z ugruntowanymi przepisami, termin przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy oblicza 
się zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego. Wobec powyższego, roszczenie akcjonariusza wobec Spółki 
o wypłatę dywidendy może być zrealizowane w terminie 6 lat, począwszy od dnia podjęcia przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku Spółki do wypłaty 
akcjonariuszom. Po upływie tego terminu Spółka może uchylić się od wypłaty dywidendy, podnosząc 
zarzut przedawnienia.  

7. Prawo poboru  

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki w stosunku do liczby 
posiadanych akcji, zgodnie z art. 433 §1 kodeksu spółek handlowych. Prawo poboru przysługuje 
również w przypadku emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących 
prawo zapisu na akcje Spółki. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki powinna 
wskazywać dzień, według którego określa się akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru 
nowych akcji (dzień prawa poboru). Dzień prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem 
sześciu miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, na którym 
ma być podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, powinien określać 
proponowany dzień prawa poboru.  
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Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru 
nowej emisji, na zasadach określonych w art. 433 § 2 KSH. Pozbawienie w całości lub w części może 
nastąpić wyłącznie, jeżeli pozostaje w interesie Spółki oraz w przypadku, gdy zostało zapowiedziane w 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z ww. przepisem, Zarząd przedstawia Walnemu 
Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną 
cenę emisyjną nowych akcji Spółki bądź sposób jej ustalenia. Do podjęcia uchwały w sprawie 
pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru wymagana jest większość co najmniej czterech 
piątych głosów.  

Większość czterech piątych głosów nie jest konieczna do podjęcia uchwały w sprawie pozbawiania 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w przypadku, gdy:  

§ uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje Spółki mają być objęte w całości przez 
instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom 
Spółki celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale,  

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

8. Prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji Spółki  

Statut Spółki nie przewiduje odrębnych postanowień w razie likwidacji Spółki. Zastosowanie mają 
przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.  

Likwidatorami są Członkowie Zarządu. Na wniosek osób mających w tym interes prawny sąd rejestrowy 
może, z ważnych powodów, odwołać likwidatorów i ustanowić innych. Likwidatorzy ustanowieni przez 
Sąd mogą być odwołani wyłącznie przez Sąd.  

Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki 
sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów ustanawiając jednego lub dwóch likwidatorów (art. 
463 § 2 KSH).  

Podział majątku nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem jednego roku od dnia ostatniego 
ogłoszenia o otwarciu likwidacji Spółki i wezwaniu wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności 
wobec Spółki (art. 474 § 1 KSH).  

W okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać akcjonariuszom zysków ani dokonywać 
podziału majątku Spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań (art. 462 § 2 KSH).  

9. Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem  

Prawo głosu  

Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie z KSH, Walne Zgromadzenia 
mogą być zwyczajne (zwyczajne Walne Zgromadzenia) lub nadzwyczajne (nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenia).  

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 
przez pełnomocnika. 

Szczegółowe regulacje dotyczące wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach przez 
akcjonariuszy Spółki znajdują się w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Regulaminie Walnego 
Zgromadzenia.  

Zgodnie z § 28. Regulaminu Walnego Zgromadzania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może 
udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których 
głosy nie będą uwzględnianie przy ustalaniu listy i liczby mówców. Przewodniczący może udzielić głosu 
poza kolejnością w sprawach formalnych. Każdy akcjonariusz jest uprawniony do zgłoszenia takiego 
wniosku.  
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Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu  

Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz Spółki zamierzający uczestniczyć w Walnym 
Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika musi udzielić pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci 
elektronicznej.  

Zgodnie z §8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przy sporządzaniu listy obecności należy okazać 
odpis z właściwego rejestru lub wyciąg pełnomocnictw z których będzie wynikać prawo do 
reprezentowania akcjonariusza Spółki niebędącego osobą fizyczną. Osoba lub osoby udzielające 
pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza Spółki niebędącego osobą fizyczną powinny być 
uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru bądź ciągu pełnomocnictw. Dopuszczalne 
jest przedłożenie kopii odpisu z właściwego rejestru, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
notariusza, adwokata lub radcę prawnego.  

Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej poprzez 
przesłanie Spółce na adres: wz@rubiconpartners.pl wiadomości elektronicznej wraz z kopią tego 
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, 
jeżeli to wynika z treści pełnomocnictwa.  

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza. Spółka podejmuje odpowiednie 
działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności 
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Zgodnie z praktyką Spółki (ogłoszenia o 
Walnych Zgromadzeniach) weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub 
elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia 
pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności 
pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu 
pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Obowiązujące w Spółce regulacje nie 
dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych 
na każdym z rachunków.  

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek 
Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub 
spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym 
Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności 
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku 
udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, 
głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki.  

Zgodnie ze Statutem Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają względną większością głosów 
oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw 
uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli statut lub ustawa nie stanowią 
inaczej.  

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może 
reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z Akcji każdego 
akcjonariusza Spółki.  

Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik głosować 
przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w 
tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a 
Spółką. Ograniczenie powyższe nie dotyczy głosowania przez akcjonariusza Spółki jako pełnomocnika 
innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących swojej osoby, o których mowa powyżej.  
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Statut nie wyklucza możliwości odbywania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej (tj. ani w postacie transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym, ani dwustronnej komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze 
mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce 
obrad, ani wykonywania przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku 
Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej). Zgodnie z brzmieniem art. 4065 KSH, zdalny udział akcjonariusza 
w walnym zgromadzeniu jest możliwy, o ile statut spółki nie stanowi inaczej. O udziale w walnym 
zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, postanawia w każdym 
przypadku zwołujący to Zgromadzenie. Dokumenty korporacyjne nie przewidują także możliwości 
oddania przez akcjonariusza Spółki głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Zgodnie 
z przyjętymi zasadami zawartymi w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", 
oraz zgodnie z art. 4065 § 4 KSH w nawiązaniu do wyrażonej opinii na stronie Urzędu KNF oraz w 
związku z tym, że Spółka przeprowadza Walne Zgromadzenie w tradycyjnej formie, Zarząd nie 
organizuje obecnie transmisji obrad walnego zgromadzenia. 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu  

Od dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego 
Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).  

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu, są zobowiązani zgłosić do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów 
wartościowych żądanie zawierające wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu. Żądanie należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu.  

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane 
na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  

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 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 w walnym zgromadzeniu. 

Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z akcji na okaziciela mających postać 
dokumentu sprawdza się na podstawie dokumentów ww. akcji złożonych zgodnie z zasadami wyżej 
wskazanymi, a ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółka ustala listę uprawnionych na 
podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych 
zgodnie z przepisami o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów 
wartościowych sporządza wykaz nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia.  

Zgodnie z treścią Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w obradach Walnego Zgromadzenia powinien 
uczestniczyć Zarząd i Rada Nadzorcza w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi 
na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. 

Na Walnym Zgromadzeniu może być obecny biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego 
Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki. Biegłego rewidenta zaprasza na Walne Zgromadzenie 
Zarząd.  

Stosownie do treści art. 10a Ustawy o obrocie, w odniesieniu do akcji zapisanych na rachunku 
zbiorczym za zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uważa się dokument o 
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odpowiedniej treści wystawiony przez posiadacza takiego rachunku. Jeżeli rachunek zbiorczy nie jest 
prowadzony przez KDPW albo przez spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu 
prowadzenia depozytu papierów wartościowych, posiadacz takiego rachunku powinien zostać 
wskazany Krajowemu Depozytowi albo spółce, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z 
zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych przez podmiot prowadzący dla niego 
rachunek zbiorczy przed pierwszym wystawieniem takiego dokumentu.  

Na podstawie dokumentów, o których mowa powyżej posiadacz rachunku zbiorczego sporządza wykaz 
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy posiadacz rachunku 
zbiorczego nie jest uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych albo spółki, której 
KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych, 
wykaz uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest przekazywany za pośrednictwem 
uczestnika KDPW albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia 
depozytu papierów wartościowych).  

10. Zwołanie Walnego Zgromadzenia  

Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w terminie 6 miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej 
lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego Spółki.  

Ponadto, zgodnie z art. 26a Statutu, akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału 
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają w tej sytuacji Przewodniczącego tego Zgromadzenia.  

Wniosek Rady Nadzorczej, zawierający stosowne uzasadnienie żądania zwołania Walnego 
Zgromadzenia, należy złożyć Zarządowi na piśmie, w terminie nie później niż miesiąc przez 
proponowanym przez Radę terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia ww. 
wniosku. Walne Zgromadzenia zwołane w tym trybie powinno odbyć się w terminie wskazanym w 
żądaniu, a jeśli żądanie nie określa takiego terminu bądź jego dotrzymanie jest utrudnione – w terminie 
umożliwiającym jak najszybsze rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego 
obrady.  

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:  

§ w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,  
§ jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku zawierającego żądanie zwołania, Zarząd nie 

zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ustalonym Statutem terminie.  

Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia  

Rada Nadzorcza jak również akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później 
niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać 
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może 
zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, 
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób 
właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. (art. 27 Statutu)  

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia  
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Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie 
dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przekazanie do wiadomości publicznej 
raportu bieżącego zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Raportach oraz Ustawy o Ofercie Publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o 
spółkach publicznych.  

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać w szczególności:  

1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, 
2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania 

prawa głosu,  
3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,  
4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,  
5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, 
oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady 
Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego 
Zgromadzenia,  

6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące 
Walnego Zgromadzenia.  

W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy 
porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące 
postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym 
zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu 
wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.  

Prawo zgłaszania Spółce projektów uchwał  

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.  

Zgodnie z §4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia 16.05.2012 r. zgłoszenie, o którym mowa 
powyżej, powinno być dokonane na adres: wz@rubiconpartners.pl. Żądanie może być dokonane przy 
wykorzystaniu formularzy zamieszczanych przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie 
internetowej spółki.  

Pisemne projekty uchwał, objęte porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym 
Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd, chyba że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna 
za stosowne przedstawić własnych propozycji. Projekt uchwały należy sporządzić w formie pisemnej i 
przekazać na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w 
Regulaminie.  

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu  

Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy sporządzić listę obecności 
zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji Spółki, które każdy z 
nich przedstawia oraz służących im głosów. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego 
Zgromadzenia powinna zostać podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona 
podczas obrad tego zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału 
zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona 
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przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo 
wyboru jednego członka komisji.  

Prawo do uzyskania informacji  

Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, 
na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej 
porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, 
w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie 
informacji dotyczących Spółki, z tym zastrzeżeniem, iż Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli 
mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w 
szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, technologicznych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa. Odmowa udzielenia informacji ma zastosowanie do żądania skierowanego podczas 
obrad Walnego Zgromadzenia.  

Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym 
Zgromadzeniem. W takim przypadku Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w 
terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki żądania podczas Walnego 
Zgromadzenia.  

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić 
podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.  

Informacje przekazane akcjonariuszowi Spółki powinny być przekazane do publicznej wiadomości w 
formie raportu bieżącego.  

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o 
zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek taki należy złożyć w terminie tygodnia od 
zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może 
również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji 
udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.  

Zgodnie z Rozporządzeniem o Raportach , Spółka będzie obowiązana przekazać w formie raportu 
bieżącego informacje udzielone akcjonariuszowi w następstwie zobowiązania Zarządu przez Sąd 
Rejestrowy w przypadkach, o których mowa powyżej.  

Prawo żądania wydania odpisów rocznego sprawozdania finansowego  

Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki oraz sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz 
sprawozdania z badania biegłego rewidenta. Wydanie odpisów sprawozdań o których mowa powyżej, 
następuje najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.  

Prawo żądania wydania odpisów wniosków  

Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądania wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych 
porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo żądania może być zrealizowane przez akcjonariusza 
w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Żądanie wydania kieruje się do Zarządu.  

Akcjonariusz Spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą 
elektroniczną, podając adres, na który powinna być wysłana.  

11. Kompetencje Walnego Zgromadzenia  

Zgodnie z art. 30 Statutu Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością głosów oddanych tzn. 
gdy liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż liczba głosów oddanych przeciw uchwale, z 
pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli Statut Spółki nie stanowi inaczej. 
Większość, o której mowa powyżej jest wymagana w szczególności w sprawach:  

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; 
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2) podjęcie uchwały co do podziału zysku lub pokrycia straty 
3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.  

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością ¾ głosów oddanych, w sprawach:  

1) zmiana Statutu Spółki;  
2) emisja obligacji zamiennych; 
3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki; 
4) połączenie Spółki z inną Spółką;  
5) rozwiązanie Spółki.  

Uchwały podejmowane w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy 
lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody 
wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. 

Na podstawie art. 25 Statutu, do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie 
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.  

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami  

Na wniosek akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego 
Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy postanowienia Statutu przewidują inny sposób powołania 
Rady Nadzorczej.  

W takim przypadku tryb przewidziany w Statucie Spółki nie znajdzie zastosowania, a akcjonariusze 
będą stosować procedurę przewidzianą w kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z Regulaminem 
Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący wzywa do tworzenia przez akcjonariuszy Spółki grup, 
następnie sporządza listę grup, po czym niezwłocznie ją odczytuje, wymieniając liczbę akcjonariuszy 
Spółki w każdej grupie, łączną liczę akcji i służących im głosów. Każda grupa zgłasza Przewodniczącemu 
Walnego Zgromadzenia kandydata na członka Rady Nadzorczej, który następnie zarządza głosowanie 
w grupie. 

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia  

Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarżania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 
drodze powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.  

Powództwo o uchylenie uchwały  

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes 
Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki może być zaskarżona w drodze 
wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.  

Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie miesiąca 
od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia 
powzięcia uchwały.  

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały  

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze powództwa 
wytoczonego przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały.  

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w 
terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia 
uchwały.  

Podmioty uprawnione do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia  

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności 
uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:  

§ Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,  
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§ akcjonariuszowi Spółki, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 
zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej), 

§ akcjonariuszowi Spółki bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu  
§ akcjonariuszom Spółki, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku 

wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 
porządkiem obrad.  

Zmiana praw akcjonariuszy Spółki  

Zmiana praw posiadaczy akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech 
czwartych głosów oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Zgodnie ze statutem, uchwała w 
przedmiocie zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy Spółki lub uszczuplająca prawa 
przyznane osobiście akcjonariuszom Spółki, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy Spółki, których 
dotyczy.  

Umorzenie Akcji  

Zgodnie z art. 12 Statutu akcje Spółki mogą być umarzane zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek 
handlowych. Według Statutu akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za 
zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie 
dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie 
może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.  

Statut nie określa przesłanek i trybu przymusowego umorzenia akcji.  

Decyzję o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Spółki. 
Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem sytuacji dotyczącej akcji 
własnych, które nie zostały zbyte w trybie art. 363 §3 lub 4. W tej sytuacji zarząd dokona ich 
niezwłocznego umorzenia bez zwoływania Walnego Zgromadzenia.  

Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca umorzenia akcji, powinna określać w szczególności 
podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji 
umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału 
zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od 
wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni 
rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. 

Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych  

Zgodnie z treścrt.art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki 
publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć 
uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z 
utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania 
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w 
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.  

Żądanie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na dwadzieścia jeden dni przed proponowanym 
terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania 
Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po 
wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego 
tego Walnego Zgromadzenia.  

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna 
określać w szczególności:  

§ oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie;  
§ przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie 

zgodę na ich zmianę;  
§ rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić biegłemu;  
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§ termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały.  

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką 
uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 
dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu 
jako rewidenta do spraw szczególnych.  

Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i 
kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które 
zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw 
szczególnych nie może być podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz Spółki, jej 
podmiotu dominującego lub zależnego, jak również jej jednostki dominującej lub znaczącego 
inwestora w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być 
również podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o 
których mowa powyżej.  

Zarząd i Rada Nadzorcza są obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty 
określone w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych albo 
w postanowieniu sądu o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, a także udzielić wyjaśnień 
niezbędnych do przeprowadzenia badania.  

Rewident do spraw szczególnych jest obowiązany przedstawić Zarządowi i Radzie Nadzorczej pisemne 
sprawozdanie z wyników badania. Zarząd jest obowiązany przekazać to sprawozdanie w trybie raportu 
bieżącego. Sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych nie może ujawniać informacji 
stanowiących tajemnicę techniczną, handlową lub organizacyjną Spółki, chyba że jest to niezbędne do 
uzasadnienia stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu.  

Zarząd składa sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym Walnym 
Zgromadzeniu. 
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RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z 
NABYWANIEM I ZBYWANIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i opisują stan prawny na Datę 
Prospektu. W związku z powyższym, inwestorzy powinni zapoznać się ze stosownymi regulacjami oraz 
zasięgnąć opinii własnego doradcy prawnego w zakresie przepisów prawnych związanych z 
nabywaniem, posiadaniem i zbywaniem Akcji Dopuszczanych. 

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie  

Rynek giełdowy instrumentów finansowych w Polsce jest prowadzony przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. GPW prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa, w tym 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz wewnętrznych regulacji, w tym Statutu GPW, 
Regulaminu GPW i Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego.  

Rynek giełdowy prowadzony przez GPW jest rynkiem regulowanym w rozumieniu stosownych 
przepisów Dyrektywy MiFID II oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Ponadto GPW 
organizuje i prowadzi Alternatywny System Obrotu, niebędący rynkiem regulowanym. W ramach rynku 
giełdowego prowadzonego przez GPW wyodrębniono rynek podstawowy (tzn. rynek oficjalnych 
notowań giełdowych) oraz rynek równoległy. 

2. Podstawowe regulacje 

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi polski rynek papierów wartościowych są (i) Ustawa o 
Ofercie Publicznej, (ii) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, (iii) Ustawa o Nadzorze nad 
Rynkiem Kapitałowym oraz (iv) Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym. Ponadto polski rynek 
kapitałowy funkcjonuje na zasadach określonych w rozporządzeniach do powyższych ustaw oraz w 
przepisach prawa Unii Europejskiej, których część (tak jak rozporządzenia unijne) znajduje 
bezpośrednie zastosowanie w Polsce. 

W dniu 21 lipca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Prospektowe, które jest stosowane 
bezpośrednio na terenie całej Unii Europejskiej określające wymogi dotyczące sporządzania, 
zatwierdzania i rozpowszechniania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną 
papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym umiejscowionym 
lub działającym w państwie członkowskim. Również 21 lipca 2019 r. weszły w życie: (i) Rozporządzenie 
2019/980 doprecyzowujące wymogi dotyczące weryfikacji, przeglądu, zatwierdzenia i składania 
uniwersalnego dokumentu rejestracyjnego i wszelkich dokonanych w nim zmian, wymogi dotyczące 
formatu prospektu, prospektu podstawowego oraz ostatecznych warunków, konkretnych informacji, 
które mają być zawarte w prospekcie, informacji minimalnych, które mają być zawarte w 
uniwersalnym dokumencie rejestracyjnym, ograniczonych informacji, które mają być ujęte w ramach 
uproszczonego systemu obowiązków informacyjnych dla ofert wtórnych, ograniczonej treści, 
ujednoliconego formatu i ujednoliconej kolejności w odniesieniu do prospektu UE na rzecz rozwoju, 
ograniczonej treści i ujednoliconego formatu specjalnego podsumowania oraz procedur weryfikacji i 
zatwierdzania prospektów oraz (ii) Rozporządzenie Delegowane 2019/979 uzupełniające 
Rozporządzenie Prospektowe w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących 
kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, 
reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające 
rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
2016/301 dotyczące ujawnień kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, ich 
układu oraz dostosowania informacji finansowych w celu uwzględnienia różnych rodzajów emitentów 
i papierów wartościowych. 

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce jest KNF. 
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3. Ustawa o Ofercie Publicznej – prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem 
znacznych pakietów akcji 

Na Datę Prospektu Spółka jest spółką publiczną. W związku z tym podlega ona w szczególności 
regulacjom przedstawionym poniżej. 

Obowiązek zawiadamiania KNF o nabyciu lub zbyciu akcji Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, każdy 
kto:  

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

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

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz tę spółkę publiczną, nie później niż w 
terminie czterech 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, a w przypadku zmiany 
wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później 
niż w terminie sześciu dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne 
określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany (w przypadku Spółki – GPW) w regulaminie, 
zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w 
drodze publikacji na stronie internetowej.  

Obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej powstaje również w przypadku 
zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej  

§ 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku 
oficjalnych notowań giełdowych (na Datę Prospektu takim rynkiem jest rynek podstawowy GPW); 

§ 5% ogólnej liczby głosów — w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym 
rynku regulowanym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych;  

§ zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co 
najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia do KNF oraz spółki publicznej nie powstaje w przypadku, gdy po 
rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym 
lub w alternatywnym systemie obrotu 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 omówionych powyżej obowiązków. 

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

Po otrzymaniu opisanego powyżej zawiadomienia, spółka publiczna ma obowiązek niezwłocznego 
przekazania otrzymanej informacji równocześnie do publicznej wiadomości, KNF oraz do spółki 
prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki lub podmiotowi 
organizującemu Alternatywny System Obrotu, w którym są notowane akcje tej spółki.  

KNF może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania informacji do publicznej wiadomości, 
jeżeli ujawnienie takich informacji mogłoby:  

§ zaszkodzić interesowi publicznemu; lub  
§ spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki – o ile brak odpowiedniej informacji nie 

spowoduje wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny wartości papierów 
wartościowych.  

Na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa powyżej, KNF może nałożyć 
karę pieniężną do wysokości 1 mln PLN w przypadku osób fizycznych oraz do wysokości 5 mln PLN albo 
kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim 
zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 mln PLN w przypadku 
innych podmiotów niż osoby fizyczne. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści 
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osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszenia, o którym mowa powyżej, przez podmiot 
niedokonujący zawiadomienia, o którym mowa w art. 69-69b Ustawy o Ofercie Publicznej lub 
dokonujący takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, zamiast 
kary pieniężnej, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej 
kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem 
czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie 
danego progu ogólnej liczby głosów jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło m.in. z 
naruszeniem wskazanego powyżej obowiązku dokonania zawiadomienia. 

Wezwania 

W przypadku przekroczenia progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, akcjonariusz lub 
podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 
tego progu, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż ̇ lub zamianę ̨ wszystkich 
pozostałych akcji tej spółki, zwanego dalej „wezwaniem obowiązkowym”. 

Obowiązek, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, gdy udział akcjonariusza lub 
podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 
50% ogólnej liczby głosów, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki 
publicznej lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 
progu, o którym mowa powyżej.  

Jeżeli przekroczenie progu, o którym mowa w powyżej, nastąpiło w wyniku dziedziczenia, a w 
przypadku Skarbu Państwa – także innego zdarzenia prawnego niż nabycie lub pośrednie nabycie akcji, 
połączenie lub podział spółki, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku, gdy 
po takim przekroczeniu udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania 
obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące dalsze zwiększenie udziału w 
ogólnej liczbie głosów. 

Udział w ogólnej liczbie głosów powodujący obowiązek ogłoszenia wezwania obowiązkowego ustala 
się ̨na koniec dnia. 

Obowiązek ogłoszenia wezwania obowiązkowego nie powstaje w przypadku przekroczenia progu 50% 
ogólnej liczby głosów w wyniku ogłoszenia wezwania dobrowolnego. 

Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot 
ogłosił po wyższej cenie wezwanie do zapisywania się ̨na sprzedaż ̇lub zamianę ̨wszystkich pozostałych 
akcji spółki publicznej i w wezwaniu tym nie zastrzeżono żadnego warunku. 

Zasady ogłaszania wezwania  

Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego. Ogłoszenie 
wezwania następuje po ustanowieniu na rzecz podmiotu pośredniczącego zabezpieczenia w wysokości 
nie niższej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowione 
zabezpieczenie zapewnia możliwość zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia niezwłocznie po 
upływie terminu nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na wezwanie. Ustanowienie 
zabezpieczenia jest dokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej 
udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Podmiot pośredniczący realizuje 
zabezpieczenie wyłącznie na rzecz podmiotu, który złożył zapis w odpowiedzi na wezwanie.  

Podmiot pośredniczący jest obowiązany do przekazania Komisji, w postaci elektronicznej opatrzonej 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia 
wezwania. Do zawiadomienia podmiot pośredniczący załącza treść ́wezwania oraz zaświadczenie, o 
ustanowieniu zabezpieczenia. 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, jest przekazywane za pomocą systemu teleinformatycznego 
umożliwiającego składanie powiadomień, do którego dostęp jest zapewniany przez Komisję na jej 
stronie internetowej. W przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie zawiadomienia 
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za pomocą systemu teleinformatycznego, przekazanie zawiadomienia następuje na adres poczty 
elektronicznej wskazany w tym celu przez Komisję na jej stronie internetowej. Niezwłocznie po ustaniu 
zdarzeń uniemożliwiających przekazanie zawiadomienia, za pomocą systemu teleinformatycznego, 
zawiadomienie to przekazuje się ponownie za pomocą tego systemu. 

Podmiot pośredniczący po przekazaniu Komisji zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin, przekazuje agencjom informacyjnym, w celu 
publikacji, informację zawierającą (i) firmę (nazwę) wzywającego, a w przypadku wzywającego 
będącego osobą fizyczną – jego imię i nazwisko; (ii) liczbę akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie; 
(iii) dane podmiotu pośredniczącego; (iv) cenę, po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje, oraz 
stosunek zamiany.  

Przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania następuje najpóźniej na 17 dni roboczych 
przed planowanym dniem ogłoszenia wezwania. 

Komisja może, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia 
wezwania zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania, 
przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści lub dokonania zmiany rodzaju lub wysokości 
zabezpieczenia.  

Podmiot pośredniczący po upływie 17 dni roboczych od dnia przekazania Komisji zawiadomienia o 
zamiarze ogłoszenia wezwania przekazuje treść wezwania co najmniej jednej agencji informacyjnej w 
celu ogłoszenia w serwisie bezpłatnym i dostępnym dla wszystkich inwestorów na 
niedyskryminacyjnych warunkach. Podmiot pośredniczący udostępnia niezwłocznie na swojej stronie 
internetowej ogłoszoną treść wezwania. Ogłoszona treść wezwania jest dostępna na stronie 
internetowej podmiotu pośredniczącego do dnia zakończenia przyjmowania zapisów. 

Transakcja nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach wezwania następuje nie później niż w 
terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zapisów. 

Podmiot pośredniczący przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu powyżej, podejmuje 
czynności niezbędne do wydania papierów wartościowych i środków pieniężnych należnych 
podmiotowi, który odpowiedział na wezwanie, oraz do przeniesienia akcji nabywanych w wyniku 
wezwania na rzecz wzywającego. W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania 
się 

na zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej mogą być nabywane wyłącznie akcje innej 
spółki publicznej lub inne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub 
wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dające prawo głosu w spółce publicznej. 
Wydanie papierów wartościowych i środków pieniężnych w zamian za akcje objęte zapisami złożonymi 
w ramach wezwania oraz akcji nabywanych w wyniku wezwania (zakończenie wezwania) następuje w 
terminie 3 dni roboczych od dnia transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach 
wezwania. 

Podmioty będące stronami porozumienia, które ogłosiły wspólnie wezwanie (i) odpowiadają solidarnie 
za zapłatę ceny akcji proponowanej w wezwaniu oraz za wydanie papierów wartościowych w zamian 
za akcje objęte zapisami złożonymi w ramach wezwania; (ii) mogą w treści wezwania określić 
proporcje, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z tych podmiotów. 

Wzywający może wskazać w treści wezwania podmiot wchodzący w skład jego grupy kapitałowej, który 
będzie nabywał akcje będące przedmiotem wezwania. W przypadku gdy wzywającym jest fundusz 
inwestycyjny, wzywający może wskazać w treści wezwania inny fundusz inwestycyjny zarządzany przez 
to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych jako podmiot, który będzie nabywał akcje będące 
przedmiotem wezwania. Wzywający i podmiot wskazany przez wzywającego odpowiadają solidarnie 
za zapłatę ceny akcji proponowanej w wezwaniu oraz za wydanie papierów wartościowych w zamian 
za akcje objęte zapisami złożonymi w ramach wezwania. 

W okresie między dokonaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem 
wezwania wzywający oraz podmioty wskazane w ustawie: (i) mogą nabywać akcje spółki publicznej, 
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której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim określony; (ii) nie mogą 
zbywać akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać 
obowiązek zbycia przez nie tych akcji; (iii) nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której 
dotyczy wezwanie. 

Po ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji 
spółki publicznej zarząd spółki publicznej, której akcje są przedmiotem wezwania, przekazuje 
informację o tym wezwaniu wraz z jego treścią przedstawicielom zakładowych organizacji 
zrzeszających pracowników spółki publicznej, a w przypadku braku takiej organizacji – bezpośrednio 
pracownikom w sposób zwyczajowo przyjęty w tej spółce. 

W przypadku gdy akcje będące przedmiotem wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim, 
wzywający jest obowiązany zapewnić na terytorium tego państwa szybki i łatwy dostęp do informacji 
i dokumentów, które są przekazywane do publicznej wiadomości w związku z wezwaniem, w sposób 
określony przepisami tego państwa członkowskiego. 

Po nabyciu akcji objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na wezwanie wzywający jest obowiązany 
zawiadomić w trybie, o którym mowa w art. 69, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym 
udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 

Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot 
ogłosił po wyższej cenie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych 
akcji spółki publicznej i w wezwaniu tym nie zastrzeżono żadnego warunku. 

Cena akcji w wezwaniu  

Cena akcji proponowana w wezwaniu w przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem 
obrotu na rynku regulowanym, nie może być niższa od: 

a) średniej ceny rynkowej: 
§ z okresu 3 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia 

wezwania w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, oraz 
§ z okresu 6 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia 

wezwania w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, oraz 
b) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku 

głównym przez okres krótszy niż określony w lit.a) powyżej; 

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo w przypadku spółki, w stosunku 
do której zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub ogłoszono upadłość – nie może być 
niższa od ich wartości godziwej.  

Cena akcji proponowana w wezwaniu nie może być również niższa od: 

a) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego 
ogłoszenia lub podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące 
stronami zawartego z nim porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki 
publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki 
wobec spółki zapłaciły lub zobowiązały się zapłacić w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania, albo 

b) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub 
podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego 
z nim porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki wydały lub 
zobowiązały się wydać w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania.  

W przypadku gdy w okresie 3 lub 6 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze 
ogłoszenia wezwania, obrót akcjami spółki publicznej był dokonywany na mniej niż jednej trzeciej sesji 
i jeżeli na co najmniej jednej trzeciej z tych sesji występowała co najmniej 5% różnica cen tych akcji na 
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zamknięciu notowań w stosunku do ceny zamknięcia na poprzedniej sesji w tym okresie, cena 
minimalna nie może być niższa od ich wartości godziwej. Jeżeli wolumen obrotu akcjami spółki 
publicznej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu publikowany przez spółkę 
prowadzącą rynek regulowany lub organizującą alternatywny system obrotu, w okresie 6 miesięcy 
poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania stanowił mniej niż 1% 
wszystkich akcji spółki publicznej dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub 
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, cena minimalna nie może być niższa od ich 
wartości godziwej. W przypadkach, o których mowa powyżej, wartość godziwą akcji wyznacza wybrana 
przez wzywającego firma audytorska.  

Za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę wszystkich pozostałych akcji uważa się wartość 
papierów wartościowych, których własność zostanie przeniesiona w zamian za akcje będące 
przedmiotem wezwania.> 

Wzywający może określić różne ceny lub stosunki zamiany proponowane w wezwaniu wyłącznie ze 
względu na różne prawa wynikające z nabywanych akcji lub związane z nimi obowiązki. 

Wartość akcji, których własność zostanie przeniesiona w zamian za akcje będące przedmiotem 
wezwania, ustala się w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym: 

§ według średniej ceny rynkowej z okresu sześciu miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku 
regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania; albo 

§ według średniej ceny z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami był dokonywany na rynku 
regulowanym przez okres krótszy niż określony powyżej. 

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, ich 
wartość ustala się według ich wartości godziwej.  

Za średnią cenę rynkową, o której mowa w niniejszym punkcie Prospektu uważa się cenę będącą 
średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu.  

Sankcje z tytułu naruszenia obowiązków dotyczących wezwań  

Podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania, który przekroczył próg 50% ogólnej liczby głosów, do 
dnia jego ogłoszenia lub do dnia, w którym jego udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, w 
której przekroczył określony w tym przepisie próg ogólnej liczby głosów, ulegnie zmniejszeniu do nie 
więcej niż 50%, nie może bezpośrednio lub pośrednio nabywać akcji tej spółki. 

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu ze wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli 
przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych 
odpowiednio w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez 
podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków 
określonych w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Akcjonariusz, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o 
Ofercie Publicznej oraz podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu 
w przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie mogą wykonywać prawa 
głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykonają w terminie obowiązki określone w art. 73 
ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej lub zajdzie zdarzenie, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o 
Ofercie Publicznej. 

Podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, do dnia jego ogłoszenia lub do dnia, w którym jego udział w ogólnej liczbie głosów w spółce 
publicznej, w której przekroczył określony w tym przepisie próg ogólnej liczby głosów, ulegnie 
zmniejszeniu do nie więcej niż 50%, nie może bezpośrednio lub pośrednio nabywać akcji tej spółki 

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie 
ustalonej z naruszeniem art. 79 – 79b Ustawy o Ofercie Publicznej.  
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W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w 
art.77g pkt3 albo art.88a Ustawy o Ofercie Publicznej, albo niezgodnie z art. 77g pkt 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać 
prawa głosu z tych akcji 

Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazom, o których mowa w akapitach 
poprzedzających, oraz prawo głosu podmiotu, o którym mowa w czwartym akapicie niniejszego 
podpunktu, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego 
zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. Ponadto na każdego, kto  

§ nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 77a Ustawy o Ofercie 
Publicznej; lub 

§ bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub zbywa akcje z naruszeniem art. 77d Ustawy o Ofercie 
Publicznej; lub 

§ nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadku określonym w art. 79c lub art. 
79d ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej; lub 

§ nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicznej; lub  
§ nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania – w przypadku, o którym mowa 

w art. 11a ust. 9; lub  
§ nie ogłasza lub nie przeprowadza wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 i 3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej; lub  
§ wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 77b ust. 1, 2 lub 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, w 

określonym w nim terminie nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania 
albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści, albo nie zmienia rodzaju lub wysokości 
zabezpieczenia; lub  

§ w wezwaniu, o którym mowa w art. 11a ust. 9, art. 72a, art. 73 lub art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 79 ust. 1, 2, 3a, 3b lub art. 79a 
Ustawy o Ofercie Publicznej, a w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy o 
Ofercie Publicznej, dotyczącego akcji spółki publicznej, której akcje zostały wprowadzone 
wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, proponuje cenę niższą niż określona zgodnie z art. 
91 ust. 5–8 Ustawy o Ofercie Publicznej 

§ bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77g pkt 1 lub 3 albo 
art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej;  

Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 mln PLN. 

Szczególne przypadki dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych  

Obowiązki dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych opisane w niniejszym rozdziale 
spoczywają:  

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

2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 
progu ogólnej liczby głosów określonego w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji 
spółek publicznych następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: (a) inne fundusze 
inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych; (b) inne fundusze 
inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;  

3) na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie 
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z 
posiadaniem akcji łącznie przez: (a) inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego 
samego zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych; (b) inne 
alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzane przez ten sam podmiot;  
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4) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych 
następuje w związku z posiadaniem akcji: (a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na 
zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania 
czynności polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na 
rachunek dającego zlecenie, (b) 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, (c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot 
zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;  

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

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

7) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, 
posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie 
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej.  

8) również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na 
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.  

Obowiązki dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych opisane w niniejszym rozdziale 
powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w 
związku z rozwiązaniem pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego 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, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony 
tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.  

W przypadkach, o których mowa w podpunktach 5) i 6) powyżej oraz w powyższym akapicie, obowiązki 
określone w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczące znacznych pakietów akcji spółek 
publicznych mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony 
porozumienia.  

Obowiązki określone w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczące znacznych pakietów akcji 
spółek publicznych powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać 
według własnego uznania.  

Istnienie porozumienia dotyczącego nabywania przez podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, domniemywa się 
w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: (a) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i 
rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia, opieki i kurateli; (b) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; (c) 
jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.  

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach Ustawy o Ofercie 
Publicznej dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych: (a) po stronie podmiotu 
dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne; (b) po stronie 
pełnomocnika, 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 – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych 
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pełnomocnictwem; (c) wlicza się liczbę głosów ze wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich 
prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa; (d) po stronie 
pełnomocnika, o którym mowa w pkt 8) powyżej, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez 
mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie 
których pełnomocnik ma umocowanie. 

Przymusowy wykup akcji na żądanie akcjonariusza większościowego (squeeze out)  

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi 
lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia w 
sprawie nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej 
liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia 
tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich 
akcji (przymusowy wykup akcji – squeeze out).  

Cenę akcji podlegających przymusowemu wykupowi ustala się na zasadach określonych w przepisach 
Ustawy o Ofercie Publicznej odnoszących się do ustalania ceny akcji w wezwaniu – określonych w art. 
79 ust. 1, 2, 3a i 3b oraz art. 79a Ustawy o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem że jeśli osiągnięcie lub 
przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż 
lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od 
ceny zaproponowanej w tym wezwaniu.  

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego 
skierowane jest żądanie wykupu.  

Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu 
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 
przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane 
zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej 
w jego udzieleniu.  

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż 
na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia 
o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są 
dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkich tych spółek. 
Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu.  

Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Przymusowy odkup akcji na żądanie akcjonariusza mniejszościowego (sell out)  

Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego 
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa 
się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie 
tego progu przez innego akcjonariusza.  

W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 95% ogólnej liczby głosów nie 
została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej, 
termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać 
wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności 
mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza.  

Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie zarówno akcjonariusz, który osiągnął lub 
przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w 
terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również 
solidarnie na każdej ze stron porozumienia w sprawie nabywania przez członków tego porozumienia 
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej 
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polityki wobec spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami 
dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% ogólnej liczby głosów.  

Cenę akcji podlegających przymusowemu odkupowi ustala się na zasadach określonych w przepisach 
Ustawy o Ofercie Publicznej odnoszących się do ustalania ceny akcji w wezwaniu – opisanych powyżej 
art. 79 ust. 1, 2, 3a i 3b oraz art. 79a Ustawy o Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem że jeżeli osiągnięcie 
lub przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na 
sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest 
uprawniony do otrzymania ceny nie niżej niż cena proponowana w tym wezwaniu. 

Obowiązki ogłoszenia wezwania w związku z wycofaniem z obrotu akcji dopuszczonych do obrotu 
zorganizowanego  

KNF, na wniosek spółki publicznej, udziela zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku 
regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu, jeżeli zostały spełnione warunki określone w 
Ustawie o Ofercie Publicznej. W decyzji udzielającej zezwolenia KNF określa termin, nie dłuższy niż 
miesiąc, po upływie którego następuje wycofanie akcji z obrotu.  

Udzielenie zezwolenia wywołuje skutek prawny zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z 
Ustawy o Ofercie Publicznej, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem ich do 
obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkom określonym 
w rozdziale Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczącym znacznych pakietów akcji spółek publicznych. 
Złożenie wniosku do KNF jest dopuszczalne, jeżeli Walne Zgromadzenie lub inny właściwy organ 
stanowiący spółki publicznej, większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy 
reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o wycofaniu akcji z 
obrotu. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad 
sprawy podjęcia uchwały w przedmiocie wycofaniu akcji z obrotu może zgłosić akcjonariusz lub 
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia lub 
innego właściwego organu stanowiącego sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3, są 
obowiązani do uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez 
wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w 
porządku obrad walnego zgromadzenia spółki sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu 
mogą nabywać akcje tej spółki w okresie między zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania 
jedynie w drodze tego wezwania. W przypadku spółki publicznej z siedzibą w państwie innym niż 
Rzeczpospolita Polska obowiązek ogłoszenia wezwania dotyczy akcji tej spółki, które zostały nabyte w 
wyniku transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są zapisane na rachunkach papierów wartościowych 
prowadzonych na tym terytorium według stanu na koniec drugiego dnia od dnia ogłoszenia tego 
wezwania. 

Obowiązek ogłoszenia wezwania, o którym mowa powyżej nie powstaje w przypadku, gdy z wnioskiem 
o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia lub innego właściwego organu stanowiącego 
sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu występują wszyscy akcjonariusze spółki.  

Skutek prawny w postaci zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z Ustawy o Ofercie 
Publicznej oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu 
następuje z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o 
ogłoszeniu upadłości spółki publicznej lub postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie jej 
upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie 
kosztów postępowania.  

Wycofanie lub wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie 
Obrotu następuje w terminie wskazanym decyzją KNF o takim wycofaniu lub wykluczeniu.  

Spółka prowadząca rynek regulowany lub alternatywny system obrotu niezwłocznie informuje DPW 
lub spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 
ust. 1 pkt 1-6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, o wycofaniu lub wykluczeniu akcji z 
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obrotu na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu. KDPW lub spółka, której KDPW 
przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi, wyrejestrowuje akcje wycofane lub wykluczone z obrotu na 
rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu w terminie 14 dni od dnia ich wycofania 
lub wykluczenia. Z dniem wyrejestrowania akcji rozwiązaniu ulega umowa o rejestrację tych akcji w 
depozycie papierów wartościowych. 

4. Obrót papierami wartościowymi oraz rozliczenie transakcji  

Dematerializacja papierów wartościowych  

Dematerializacja papierów wartościowych polega na tym, że papiery wartościowe:  

§ będące przedmiotem oferty publicznej; lub  
§ dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; lub  
§ wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu; lub  
§ emitowane przez Skarb Państwa lub NBP  

nie mają formy dokumentu od chwili ich zarejestrowania przez KDPW w depozycie papierów 
wartościowych prowadzonym przez KDPW.  

Dematerializacji, jeżeli tak postanowi emitent, mogą nie podlegać:  

§ papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, które nie będą podlegać 
dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym; albo  

§ wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu.  

Na potrzeby dematerializacji emitent papierów wartościowych musi zawrzeć z KDPW umowę, której 
przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych 
prowadzonym przez KDPW. Umowa o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych stanowi 
także podstawę do rejestrowania w depozycie papierów wartościowych praw poboru z tych akcji. 
Emitent, którego papiery wartościowe, na mocy jego decyzji, nie podlegają dematerializacji, nie musi 
zawierać umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 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. W przypadku papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych uprawnionym 
z takich papierów wartościowych nie jest posiadacz takiego rachunku – na terytorium Polski za osobę 
uprawnioną ze zdematerializowanych papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym 
uważana jest osoba wskazana podmiotowi prowadzącemu taki rachunek przez jego posiadacza, w 
liczbie wynikającej z takiego wskazania.  

Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te 
papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W 
przypadku, gdy nabycie zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na podstawie 
zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku 
papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego żądanie.  

Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia na żądanie jego posiadacza imienne 
świadectwo depozytowe, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych zapisanych na 
rachunku. Świadectwo 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. Świadectwa depozytowe mogą być wystawione przez domy maklerskie, banki 
prowadzące działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne 
osoby prawne prowadzące działalność maklerską na terytorium Polski w formie oddziału, KDPW oraz 
NBP – jeżeli oznaczenie rachunku pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów 
wartościowych.  
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Od chwili wystawienia świadectwa, 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. Te same papiery wartościowe mogą 
być wskazane w treści kilku świadectw, pod warunkiem że cel wystawienia każdego z nich jest 
odmienny. W takim przypadku w kolejnych świadectwach zamieszcza się również informację o 
dokonaniu blokady papierów wartościowych w związku z wcześniejszym wystawieniem innych 
świadectw. 

Rozliczenie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywają się 
na zasadzie płatności przy odbiorze (tzw. zasada delivery vs. payment), a przeniesienie praw następuje 
w terminie dwóch dni po zawarciu transakcji. Co do zasady, każdy inwestor musi posiadać rachunek 
papierów wartościowych oraz rachunek gotówkowy w firmie inwestycyjnej lub podmiocie 
prowadzącym działalność powierniczą w Polsce, a każda firma inwestycyjna i podmiot prowadzący 
działalność powierniczą musi posiadać odpowiednie konta w KDPW oraz rachunek gotówkowy w 
banku rozliczeniowym. Podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych 
mogą również prowadzić w ramach depozytu papierów wartościowych lub systemu rejestracji 
papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski tzw. rachunki zbiorcze, czyli 
rachunki, na których mogą być rejestrowane zdematerializowane papiery wartościowe nienależące do 
osób, dla których rachunki te są prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób. Rachunki zbiorcze 
mogą być prowadzone jedynie dla podmiotów wymienionych w Ustawie o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi. Zgodnie z regulacjami GPW oraz KDPW, KDPW CCP S.A, będąca spółką zależną od KDPW, 
jest obowiązana przeprowadzać, na podstawie listy transakcji przekazanej przez GPW (zbiory 
posesyjne), rozliczenia zawartych przez członków GPW transakcji. Z kolei członkowie GPW koordynują 
rozliczenia dla klientów, na rachunek których przeprowadzono transakcje.  

Organizacja obrotu papierami wartościowymi  

Zgodnie z Regulaminem Giełdy sesje na GPW odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:30-17:05 czasu warszawskiego zgodnie ze szczegółowym harmonogramem określanym 
przez Zarząd GPW, o ile Zarząd GPW nie postanowi inaczej.  

Oferty, w zależności od systemu notowań danych papierów w wartościowych, są zgłaszane w systemie 
notowań ciągłych lub w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym lub dwukrotnym określeniem 
kursu jednolitego w ciągu sesji giełdowej. Dla dużych pakietów akcji możliwe są tak zwane transakcje 
pakietowe prowadzone poza systemem notowań ciągłych lub kursu jednolitego.  

Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych (prawie poboru, prawie 
do dywidendy) w odniesieniu do poszczególnych akcji są dostępne na oficjalnej stronie GPW.  

Prowizje maklerskie nie są w Polsce ustalane przez GPW ani inne organy regulacyjne. Są one ustalane 
przez dom maklerski, który realizuje transakcję. 

Manipulacja  

Rozporządzenie MAR zabrania każdej osobie dokonywania lub usiłowania dokonywania manipulacji na 
rynku, którą jest:  

§ zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:  
- wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, 

powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty 
na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny; lub 

- utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, 
powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji 
produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; 
chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde 
inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych 
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powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia MAR; 

§ zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące 
wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu 
towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na 
uprawnieniach do emisji, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w 
błąd lub podstępu;  

§ rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 
informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na 
instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na 
aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie 
się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, 
powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu 
opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym 
rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub 
powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;  

§ przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych 
lub wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba 
przekazująca informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one 
fałszywe i wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie 
obliczaniem wskaźnika referencyjnego.  

Rozporządzenie MAR definiuje "wskaźnik referencyjny" jako dowolny opublikowany wskaźnik, indeks 
lub liczbę, udostępniane publicznie lub publikowane, określane okresowo lub regularnie przy 
zastosowaniu wzoru lub na podstawie wartości jednego lub większej liczby aktywów lub cen bazowych, 
w tym cen szacunkowych, rzeczywistych lub szacunkowych stóp procentowych lub innych wartości, 
lub danych z przeprowadzonych badań, w odniesieniu do których określa się kwotę do zapłaty z tytułu 
instrumentu finansowego lub wartość instrumentu finansowego.  

Jeżeli osoba, która dopuszcza się manipulacji w rozumieniu Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, 
Rozporządzenie MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które 
biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.  

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR manipulacji na rynku podlegać mogą, poza instrumentami 
finansowymi, również powiązane kontrakty towarowe na rynku kasowym lub sprzedawane na aukcji 
produkty oparte na uprawnieniach do emisji.  

Rozporządzenie MAR przewiduje maksymalne administracyjne sankcje pieniężne dotyczące naruszeń 
w zakresie manipulacji na rynku, które wynoszą:  

§ 5 mln EUR (lub równowartość w walucie krajowej według stanu na dzień 2 lipca 2014 r. w państwie 
członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) w przypadku osób fizycznych; oraz  

§ 15 mln EUR (lub równowartość w walucie krajowej według stanu na dzień 2 lipca 2014 r. w 
państwie członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) lub 15% całkowitych rocznych obrotów 
osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ 
zarządzający w przypadku osób prawnych, przy czym jeżeli osoba prawna jest jednostką 
dominującą lub jednostką zależną, która ma obowiązek sporządzać skonsolidowane sprawozdania 
finansowe, całkowity roczny obrót stanowi kwota całkowitego rocznego obrotu lub odpowiadający 
mu rodzaj dochodu zgodnie z odpowiednimi dyrektywami o rachunkowości na podstawie 
ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający 
najwyższej jednostki dominującej.  

Rozporządzenie MAR jest stosowane bezpośrednio na terenie całej Unii Europejskiej, przy czym w 
zakresie regulacji dotyczących sankcji administracyjnych wskazanych w Rozporządzeniu MAR Państwa 
Członkowskie zgodnie z prawem krajowym przyznają właściwym organom uprawnienia do stosowania 
odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków administracyjnych.  
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Za wykorzystanie informacji poufnych i dokonanie manipulacji Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi przewiduje sankcję karną w wysokości 5 mln PLN lub w postaci kary pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5, lub zastosowania obu tych kar łącznie. Zgodnie z Ustawą o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, ujawnienie informacji poufnej, ujawnienie informacji wewnętrznej, 
udzielenie rekomendacji lub nakłonienie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których 
dotyczy informacja poufna, jest zagrożone grzywną do 2 mln PLN albo karą pozbawienia wolności do 
lat 4, albo obu tym karom łącznie.  

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi przewiduje możliwość nałożenia przez KNF kary 
pieniężnej w wysokości do 2.072.800 PLN na osobę fizyczną albo do 4.145.600 PLN lub do kwoty 
stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 PLN na inne podmioty za 
sporządzanie lub rozpowszechnienie rekomendacji inwestycyjnej lub innej informacji rekomendującej 
lub sugerującej strategię inwestycyjną z naruszeniem Rozporządzenia MAR, lub za niezachowanie 
należytej staranności przy dokonywaniu tych czynności lub niezapewnienie rzetelności sporządzanych 
rekomendacji albo nieujawnienie swojego interesu i konfliktów interesów istniejących w chwili ich 
sporządzania lub rozpowszechniania. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści 
osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń w zakresie rekomendacji 
inwestycyjnych zamiast kary, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 
trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. Za niewypełnianie poszczególnych 
obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi 
przewiduje karę pieniężną do wysokości 4.145.600 PLN, lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% 
całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 
obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 PLN. 

Informacje poufne  

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR zabrania się każdej osobie:  

§ wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;  
§ rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub  
§ bezprawnego ujawniania informacji poufnych.  

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR informacje poufne obejmują następujące rodzaje informacji:  

§ określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 
dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub 
większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości 
publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub 
na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;  

§ w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny 
informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub 
pośrednio jednego lub większej liczby takich instrumentów pochodnych lub dotyczące 
bezpośrednio powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, a które w przypadku 
podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny takich 
instrumentów pochodnych lub powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oraz gdy 
można zasadnie oczekiwać, że dane informacje zostaną ujawnione lub ich ujawnienie jest 
wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi na szczeblu unijnym lub 
krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na odpowiednich rynkach 
towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych;  

§ w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na 
aukcjach, określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości 
publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby takich 
instrumentów, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 
prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów lub na ceny powiązanych 
pochodnych instrumentów finansowych;  
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§ w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych 
oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi 
instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, 
dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub 
większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości 
publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, 
cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych 
instrumentów finansowych.  

Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, 
które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub 
można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu 
szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu 
okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów 
pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji 
produktów opartych na uprawnieniach do emisji. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w 
czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego 
wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to 
przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub 
spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.  

Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie 
spełnia kryteria informacji poufnych.  

Informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie 
znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych 
kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na 
uprawnieniach do emisji, oznaczają informacje, które racjonalny inwestor prawdopodobnie 
wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych.  

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR emitent jest zobowiązany podać niezwłocznie do wiadomości 
publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące.  

Emitent zapewnia podanie informacji poufnych do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający 
szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez opinię publiczną oraz w 
stosownych przypadkach w urzędowo ustanowionym systemie. Emitent nie może łączyć podawania 
informacji poufnych do wiadomości publicznej z reklamowaniem własnej działalności. Emitent 
zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest 
zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.  

Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji 
poufnych, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:  

§ niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta; 
§ opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii 

publicznej;  
§ emitent jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.  

W przypadku gdy emitent opóźnia podanie informacji poufnych do wiadomości publicznej, informuje 
on KNF o opóźnieniu ujawnienia informacji i składa pisemne wyjaśnienie na temat spełnienia 
warunków określonych w niniejszym ustępie natychmiast po podaniu informacji do wiadomości 
publicznej. 

Emitenci lub osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz:  

§ sporządzają listę wszystkich osób mających dostęp do informacji poufnych i pracujących dla nich 
na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie, wykonując zadania, w ramach których mają 
dostęp do informacji poufnych, takich jak doradcy, księgowi lub agencje ratingowe (lista osób 
mających dostęp do informacji poufnych);  
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§ niezwłocznie aktualizują listę osób mających dostęp do informacji poufnych;  
§ przedstawiają listę osób mających dostęp do informacji poufnych KNF na jego żądanie w możliwie 

najkrótszym terminie.  

Rozporządzenie MAR przewiduje maksymalne administracyjne sankcje pieniężne dotyczące:  

§ wykorzystywania, w tym rekomendowania lub nakłaniania innej osoby do wykorzystania 
informacji poufnych i bezprawnego ich ujawniania, które wynoszą:  
- 5 mln EUR (lub równowartość w walucie krajowej według stanu na dzień 2 lipca 2014 r. w 

państwie członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) w przypadku osób fizycznych; oraz  
- 15 mln EUR (lub równowartość w walucie krajowej według stanu na dzień 2 lipca 2014 r. w 

państwie członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) lub 15% całkowitych rocznych obrotów 
osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez 
organ zarządzający w przypadku osób prawnych;  

§ naruszenia obowiązku podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej, które wynoszą: 
- 1 mln EUR (lub równowartość w walucie krajowej według stanu na dzień 2 lipca 2014 r. w 

państwie członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) w przypadku osób fizycznych oraz  
- 2,5 mln EUR (lub równowartość w walucie krajowej według stanu na dzień 2 lipca 2014 r. w 

państwie członkowskim, w którym walutą nie jest EUR), lub 2% całkowitych rocznych obrotów 
osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez 
organ zarządzający w przypadku osób prawnych;  

przy czym, w odniesieniu do osób prawnych, jeżeli osoba prawna jest jednostką dominującą lub 
jednostką zależną, która ma obowiązek sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe, 
całkowity roczny obrót stanowi kwota całkowitego rocznego obrotu lub odpowiadający mu rodzaj 
dochodu zgodnie z odpowiednimi dyrektywami o rachunkowości na podstawie ostatniego dostępnego 
skonsolidowanego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający najwyższej jednostki 
dominującej. 

W odniesieniu do regulacji dotyczących sankcji administracyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR 
zobacz również wyjaśnienie zamieszczone w punkcie "Manipulacja" powyżej. 

Nabywanie lub zbywanie akcji w trakcie trwania okresów zamkniętych 

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR w trakcie okresu zamkniętego osoba pełniąca obowiązki zarządcze u 
emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, 
bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub 
instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych. 

Okres zamknięty stanowi okres 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu 
finansowego lub sprawozdania na koniec roku obrotowego, które emitent ma obowiązek podać do 
wiadomości publicznej zgodnie z:  

§ przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub 
§ prawem krajowym.  

Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej 
rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego: (i) na podstawie 
indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne 
trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albo (ii) z powodu cech danej 
transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, 
kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem 
wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.  

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi 
związane powiadamiają emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w 
odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź 
innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Powiadomienia dokonuje się niezwłocznie, ale 
nie później niż w terminie trzech dni roboczych po dniu transakcji. Emitent zapewnia, aby informacje 
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zgłoszone zgodnie z zasadami opisanymi powyżej zostały podane do wiadomości publicznej 
niezwłocznie i nie później niż w terminie trzech dni roboczych od zawarcia transakcji w sposób 
umożliwiający szybki i niedyskryminujący dostęp do tych informacji zgodnie z wykonawczymi 
standardami technicznymi regulowanymi przez Rozporządzenie MAR.  

Rozporządzenie MAR przewiduje maksymalne administracyjne sankcje pieniężne dotyczące 
naruszenia obowiązków związanych z: 

§ okresami zamkniętymi, które wynoszą:  
- 0,5 mln EUR (lub równowartość w walucie krajowej według stanu na dzień 2 lipca 2014 r. w 

państwie członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) w przypadku osób fizycznych; oraz  
- 1,0 mln EUR (lub równowartość w walucie krajowej według stanu na dzień 2 lipca 2014 r. w 

państwie członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) w przypadku osób prawnych;  
§ zawiadomieniami dotyczącymi transakcji osób mających dostęp do transakcji poufnych, które 

wynoszą:  
- 0,5 mln EUR (lub równowartość w walucie krajowej według stanu na dzień 2 lipca 2014 r. w 

państwie członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) w przypadku osób fizycznych oraz  
- 1,0 mln EUR (lub równowartość w walucie krajowej według stanu na dzień 2 lipca 2014 r. w 

państwie członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) w przypadku osób prawnych;  

przy czym, jeżeli osoba prawna jest jednostką dominującą lub jednostką zależną, która ma obowiązek 
sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe, całkowity roczny obrót stanowi kwota 
całkowitego rocznego obrotu lub odpowiadający mu rodzaj dochodu zgodnie z odpowiednimi 
dyrektywami o rachunkowości na podstawie ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania 
zatwierdzonego przez organ zarządzający najwyższej jednostki dominującej.  

Na każdego kto wbrew zakazowi w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje transakcji na rachunek 
własny lub na rachunek osoby trzeciej KNF może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do 
wysokości 2.072.800 PLN. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 
unikniętej przez podmiot, zamiast kary, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do 
wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  

Na wszystkie osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane, które nie wykonały 
lub nienależycie wykonały obowiązek powiadamiania emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej 
na własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych emitenta lub do instrumentów 
pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych, KNF może, w drodze decyzji, 
nałożyć karę pieniężną:  

§ w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2.072.800 PLN;  
§ w przypadku innych podmiotów – do wysokości 4.145.600 PLN.  

W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot 
w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej, zamiast powyższej kary KNF może nałożyć karę pieniężną 
do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  

Ponadto, w przypadku stwierdzenia naruszenia szeregu przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie 
wskazanym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi KNF może nakazać podmiotowi, który 
dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do 
podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w 
przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji za naruszenie 
obowiązków.  

W razie stwierdzenia naruszenia przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie sporządzania i rozpowszechniania 
rekomendacji inwestycyjnych, dokonywania transakcji w czasie okresu zamkniętego wbrew zakazowi, 
zawiadamiania o transakcjach przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub obowiązków związanych 
z listami osób mających dostęp do informacji poufnych KNF może, w drodze decyzji, zakazać osobie 
fizycznej, do której obowiązków należy zapewnienie przestrzegania przez tę osobę prawną lub tę 
jednostkę przepisów Rozporządzenia MAR w tym zakresie zawierania, na rachunek własny lub na 



 155 

rachunek osoby trzeciej, transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na czas 
określony, nieprzekraczający 5 lat. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie 
innych sankcji. W przypadku stwierdzenia naruszenia wymienionych wyżej przepisów Rozporządzenia 
MAR w zakresie przez osobę fizyczną, KNF może zakazać tej osobie fizycznej zawierania, na rachunek 
własny lub na rachunek osoby trzeciej, transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, 
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu, na czas określony, nieprzekraczający 5 lat.  

W sytuacji gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki związane z listą osób 
mających dostęp do informacji poufnych, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do 
wysokości 4.145.600 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego 
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli 
przekracza ona 4.145.600 PLN. W przypadku naruszenia tych obowiązków KNF może nałożyć na osobę, 
która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 
PLN. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez 
emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej, zamiast powyższej kary KNF może nałożyć karę 
pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  

W przypadku gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił zgody na 
dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego 
z naruszeniem art. 7-9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach 
dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, 
okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku 
podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o 
opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez 
osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia (Dz. Urz. UE L 88 z 
05.04.2016, str. 1), KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 PLN.  

5. Ustawa o kontroli niektórych inwestycji  

24 lipca 2020 roku weszły przepisy nowelizujące ustawę o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U z 2020, 
poz. 1086). Nowe przepisy mają na celu chronić strategiczne polskie firmy przed wrogim przejęciem. 
Przepisy te znajdują się w art. 58 ustawy z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej. Za ich sprawą prezes UOKiK 
będzie w drodze decyzji administracyjnej rozstrzygał o tym, czy próba nabycia polskiej firmy przez 
inwestorów spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju, godzi w ochronę porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego. Ponadto 
przepisy tej ustawy w wielu miejscach regulują wiele sfer działalności spółek publicznych. Przykładowo 
w :  

Art. 5. ust. 1. ustawy o kontroli niektórych inwestycji uregulowane są okoliczności w których podmiot, 
który zamierza nabyć lub osiągnąć istotne uczestnictwo albo nabyć dominację jest obowiązany 
każdorazowo złożyć zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek 
ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art. 5 ust. 2–5.  

Art. 5 ust. 2. ustawy o kontroli niektórych inwestycji wskazuje, że w przypadku nabycia pośredniego, 
zawiadomienie składa podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 5 (mówiący o definicjach nabycia lub 
osiągnięcia istotnego uczestnictwa albo nabycia dominacji), który dokonał transakcji określonej w tym 
artykule.  

Art. 5 ust. 6. ustawy o kontroli niektórych inwestycji wskazuje, że w przypadkach, o których mowa w 
art. ust. 1 lub 2, zawiadomienia dokonuje się: 1) przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej 
zobowiązanie do nabycia albo przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych 
prowadzących do nabycia albo 2) w przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 
akcji spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej – przed opublikowaniem wezwania.  
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Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 12 f. ust. 1. "Podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące 
uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie 
zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, 
zgodnie z ust. 2–4. " Art. ust. 2 stwierdza, iż w przypadku nabycia pośredniego uprzednie 
zawiadomienie składa podmiot, o którym mowa w art. 12 c ust. 6, który zamierza dokonać transakcji 
określonej w tym przepisie.  

Art. 12 f ust. 3 wskazuje, że w przypadku nabycia pośredniego, o którym mowa w art. 12 c ust. 7 zdanie 
drugie, następcze zawiadomienie składa podmiot zależny, o którym mowa w art. 12 c ust. 7 zdanie 
pierwsze.  

Zgodnie z art. 12 f ust. 4 - "W przypadku nabycia następczego uprzednie zawiadomienie składa podmiot 
objęty ochroną", a zgodnie z art. 12 f ust. ust. 5 w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, 
zawiadomienia dokonuje się: 1) "przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do 
nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej 
czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego 
uczestnictwa albo nabycia dominacji" albo 2) "w przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż 
lub zamianę akcji spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych – przed opublikowaniem wezwania."  

6. Koncentracje  

Kodeks spółek handlowych – obowiązek zawiadomienia spółki o osiągnięciu stosunku dominacji  

Spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, ma obowiązek 
zawiadomić spółkę zależną o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od 
dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo 
udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej.  

Uchwała walnego zgromadzenia, powzięta z naruszeniem obowiązku zawiadomienia, jest nieważna, 
chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych.  

Rozporządzenie Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji  

Wymogi dotyczące kontroli koncentracji wynikają z Rozporządzenia w Sprawie Kontroli Koncentracji.  

Rozporządzenie dotyczy tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym i stosuje się do przedsiębiorców 
i podmiotów z nimi powiązanych przekraczających określone progi przychodów ze sprzedaży towarów 
i usług. Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji stosuje się wyłącznie do koncentracji 
przynoszących trwałą zmianę w strukturze właścicielskiej danego przedsiębiorcy. Koncentracje o 
wymiarze wspólnotowym podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym 
przeprowadzeniem.  

Koncentracja podlegająca Rozporządzeniu w Sprawie Koncentracji występuje w przypadku, gdy 
powstaje trwała zmiana kontroli wynikająca z:  

§ łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw; 
lub  

§ przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo 
przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub 
częścią jednego lub więcej innych przedsiębiorstw, czy to w drodze zakupu papierów 
wartościowych lub aktywów, czy to w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób.  

Koncentrację w rozumieniu Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji stanowi także utworzenie 
wspólnego przedsiębiorstwa, pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu 
gospodarczego.  

Koncentracje o wymiarze unijnym, określone w Rozporządzeniu w Sprawie Koncentracji, zgłasza się 
Komisji Europejskiej przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty 
przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji, przy czym w określonych przypadkach koncentracje 
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mogą być także zgłaszane na wcześniejszym etapie. Dokonanie koncentracji powinno być zawieszone 
do czasu podjęcia przez Komisję Europejską ostatecznej decyzji lub upływu terminu przewidzianego na 
wydanie decyzji. Jeżeli zgłoszona koncentracja nie przeszkodzi znacząco skutecznej konkurencji na 
wspólnym rynku lub znacznej jego części, w szczególności w wyniku utworzenia lub umocnienia pozycji 
dominującej, Komisja Europejska uznaje taką koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem.  

Co do zasady, koncentracje objęte Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji nie podlegają zgłoszeniu 
do organu antymonopolowego Państwa Członkowskiego. Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy 
w przypadku, gdy:  

§ łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż EUR 5.000.000.000 (5 mld euro); oraz  

§ łączny obrót przypadający na Unię Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż EUR 250.000.000 (250 mln euro),  

chyba że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie 
swoich łącznych obrotów przypadających na Unię Europejską w jednym i tym samym państwie 
członkowskim.  

Ponadto koncentracja niespełniająca powyższych progów obrotowych stanowi również koncentrację 
o wymiarze wspólnotowym, gdy:  

§ łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż EUR 2.500.000.000 (2,5 mld euro),  

§ w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich UE łączny obrót wszystkich przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż EUR 100.000.000 (100 mln euro),  

§ w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich UE ujętych dla celów wskazanych w punkcie 
powyżej łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców,  

§ uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż EUR 25.000.000 (25 mln euro), oraz  
§ łączny obrót przypadający na Unię Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż EUR 100.000.000 (100 mln euro), chyba że każdy 
z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów przypadających na Unię Europejską w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów  

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje szczególne obowiązki związane między 
innymi z nabywaniem akcji. 

Kontrola koncentracji  

Zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli łączny światowy 
obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 
zgłoszenia przekracza równowartość EUR 1.000.000.000 (1 mld euro); lub jeżeli łączny obrót na 
terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym 
rok zgłoszenia przekracza równowartość EUR 50.000.000 (50 mln euro).  

Powyższy obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w 
koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą 
przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.  

Prezes UOKiK wydaje zgodę na koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie 
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.  

Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dotyczące kontroli koncentracji znajdują 
zastosowanie do przedsiębiorców, którymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów są osoby będące przedsiębiorcami w rozumieniu Prawa Przedsiębiorców, a także 
między innymi osoby fizyczne posiadające kontrolę nad co najmniej jednym podmiotem poprzez 
dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na 
walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy 
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(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, jeżeli podejmują dalsze 
działania podlegające kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów, choćby takie osoby fizyczne nie prowadziły działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów Prawa Przedsiębiorców.  

Obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru:  

§ połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;  
§ przejęcia, poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, całości lub części 

majątku lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub 
więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;  

§ utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorstwa;  
§ 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 EUR 10.000.000 (10 mln euro).  

W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie się 
wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które 
osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, 
umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. Ustawa 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeżeli łączny 
obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli oraz jego przedsiębiorców zależnych 
nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie równowartości EUR 10.000.000 (10 mln euro).  

Ponadto zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu 
zamiar koncentracji:  

§ jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, w drodze przejęcia, zgodnie 
z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium 
RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie zamiaru koncentracji 
równowartości 10.000.000 (10 mln euro);  

§ jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o 
Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie zamiaru koncentracji równowartości EUR 10.000.000 (10 
mln euro);  

§ polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej 
grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców 
należących do tej grupy kapitałowej - jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi 
ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył 
łącznie na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie zamiaru 
koncentracji równowartości EUR 10.000.000 (10 mln euro);  

§ polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na 
własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod 
warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że 
-  instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, 

lub  
- 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,  

§ przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej,  
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§ 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.  

Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy uczestniczący w 
koncentracji, która podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od jej dokonania do czasu 
wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu 
terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany 
akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego obowiązku wstrzymania się od 
dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie 
koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana, jeżeli nabywca nie 
korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej 
wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. 

Sankcje administracyjne za naruszenie obowiązujących przepisów  

Prezes UOKiK może między innymi 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 dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK. 

7. Opodatkowanie  

Informacje zamieszczone w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i nie stanowią kompletnej 
analizy skutków podatkowych w prawie polskim związanych z nabyciem, posiadaniem lub zbyciem 
Akcji przez inwestorów. Z tych względów wszystkim inwestorom zaleca się skorzystanie w 
indywidualnych przypadkach z porad doradców podatkowych, finansowych i prawnych lub uzyskanie 
oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym zakresie. Emitent 
zwraca uwagę i ostrzega, że przepisy prawa podatkowego państwa członkowskiego inwestora i 
przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce mogą mieć wpływ na dochody uzyskiwane z tytułu 
papierów wartościowych.  

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem dochodowym od 
osób prawnych 

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji  

Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających 
siedzibę lub zarząd na terytorium RP  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 
z późn. zm.). podatnicy, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 
osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).  

Przedmiot opodatkowania stanowi dochód z odpłatnego zbycia akcji. W przypadku odpłatnego zbycia 
w formie sprzedaży akcji dochód jest różnicą pomiędzy przychodem, tj. ceną sprzedaży akcji określoną 
w umowie (co do zasady powinna ona odpowiadać wartości rynkowej akcji), a kosztami uzyskania 
przychodu, tj. wydatkami poniesionymi na ich objęcie lub nabycie oraz wydatkami związanymi 
bezpośrednio z nabyciem lub zbyciem akcji. Do przychodów nie zalicza się kwot otrzymanych z 
odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji - w części stanowiącej koszt ich 
nabycia bądź objęcia.  

Od 1 stycznia 2018 r., przychody podatników podatku dochodowego od osób prawnych zostały 
rozdzielone na dwa źródła: (i) zyski kapitałowe oraz (ii) inne przychody.  

Katalog przychodów, które traktowane są jako przychody z zysków kapitałowych znajduje się w art. 7b 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Za przychody z zysków kapitałowych uważa się 
m.in. przychody wynikające ze zbycia udziałów/akcji (w tym w celu umorzenia), czy przychody z tytułu 
wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego.  
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Podatnicy mają obowiązek wyodrębniania przychodów, kosztów ich uzyskania oraz podstawy 
opodatkowania osobno dla każdego ze źródeł przychodów. Jeżeli w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej podatnik uzyska dochód tylko z jednego z tych źródeł, a w drugim z nich poniesie stratę, 
uzyskany dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym bez możliwości 
pomniejszenia go o stratę poniesioną w drugim źródle przychodów.  

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani 
wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem 
należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za 
poprzednie miesiące. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% (art. 19 ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych).  

Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych nieposiadających 
siedziby lub zarządu na terytorium RP  

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Polski siedziby lub 
zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium 
Polski (ograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 
podatników, o których mowa w ust. 2, uważa się w szczególności dochody (przychody) z papierów 
wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, 
dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 
regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z 
realizacji praw z nich wynikających. 

Zasady opodatkowania podatników nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium Polski stosuje 
się z uwzględnieniem przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wiele 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska przewiduje, że zyski ze 
sprzedaży akcji mogą być opodatkowane tylko w państwie siedziby zbywcy.  

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 
z późn. zm.), osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na 
miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).Zgodnie z art. 3 ust. 1a 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: 1) posiada na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów 
życiowych) lub 2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku 
podatkowym (przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska).  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z 
kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia akcji. Zgodnie z art. 17 ust. 1ab ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z odpłatnego zbycia akcji powstaje w momencie 
przeniesienia na nabywcę własności akcji. W przypadku odpłatnego zbycia w formie sprzedaży akcji 
przychodem jest cena sprzedaży akcji określona w umowie (co do zasady powinna ona odpowiadać 
wartości rynkowej akcji).  

Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów 
uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.  

Dochodem jest m.in. różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji a 
kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f (zasady ustalania kosztów 
uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji w spółce objętych w zamian za wkład 
niepieniężny) oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 (wydatki poniesione na nabycie lub objęcie akcji) i 38c (wydatki 
przez wspólnika na nabycie lub objęcie akcji przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany 
udziałów) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - osiągnięta w roku podatkowym.  
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Szczególne zasady ustalania dochodu z odpłatnego zbycia akcji przewiduje art. 22 ust. 1db ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (szczególne przypadki objęcia lub nabycia akcji w wyniku 
realizacji praw majątkowych albo w wyniku realizacji praw z papierów wartościowych lub realizacji 
praw z pochodnych instrumentów finansowych) i art. 22 ust. 1m ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (odpłatne zbycie papierów wartościowych nabytych przez podatnika w drodze 
spadku). Dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, w tym z odpłatnego zbycia akcji, nie łączy się z dochodami osiąganymi z pozostałych źródeł 
przychodów. Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po 
różnych cenach i nie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych, przy 
ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów 
wartościowych nabytych najwcześniej. Zasadę, o której mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się 
odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych.  

Strata ze sprzedaży akcji poniesiona w trakcie roku podatkowego może obniżyć dochód uzyskany z 
tego źródła przychodów w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z 
tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. 
Strata poniesiona z tytułu zbycia papierów wartościowych nie podlega łączeniu ze stratami 
poniesionymi z innych źródeł przychodów.  

W trakcie roku podatkowego osoby fizyczne uzyskujące dochód z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych nie są obowiązane do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. W terminie do dnia 
30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnicy obowiązani są do składania urzędom 
skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z 
kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz do zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych.  

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w 
wykonywaniu działalności gospodarczej, gdyż w takim przypadku przychody z ich sprzedaży powinny 
być kwalifikowane jako pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach 
właściwych dla dochodu z tego źródła.  

Należy mieć również na uwadze, że w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r., 
osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% od nadwyżki ponad 
milion złotych sumy dochodów podlegających opodatkowaniu, po ich pomniejszeniu o kwoty składek 
na ubezpieczenie społeczne oraz kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania dochodów 
zagranicznej jednostki kontrolowanej, odliczone uprzednio od dochodu. Dochody, od których należna 
jest danina solidarnościowa obejmują m.in. dochody ze zbycia akcji.  

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium Polski  

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi 
podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony 
obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których 
mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z papierów wartościowych oraz 
pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do 
publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku 
giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich 
wynikających.  

Zasady opodatkowania podatników niemających miejsca zamieszkania na terytorium Polski stosuje się 
z uwzględnieniem przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednakże 
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla 
celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.  
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Większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska stanowi, że zyski 
ze sprzedaży akcji mogą być opodatkowane tylko w państwie siedziby zbywcy.  

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy  

Podatek dochodowy od osób prawnych  

Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r., dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych stanowią przychody z zysków kapitałowych.  

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy 
od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski wynosi 19% uzyskanego przychodu 
(dochodu).  

Stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku 
dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 
pkt 1 lit. a, f oraz j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. dywidendy, równowartość 
zysku osoby prawnej przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz równowartość 
kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej osoby prawnej, a także 
wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał 
zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą 
prawną), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

1) wypłacającym przychody jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski; 
2) uzyskującym przychody jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż 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 podpunkcie drugim powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% 
udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w podpunkcie pierwszym powyżej (w przypadku 
spółek podlegających w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, bezpośredni udział procentowy w 
kapitale spółki wypłacającej przychody ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%);  

4) spółka, o której mowa podpunkcie drugim powyżej, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.  

Zwolnienie od podatku dochodowego ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca 
przychody posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej dywidendę w wysokości określonej w 
podpunkcie trzecim powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych).  

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
udziałów (akcji) w wymaganej wysokości upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).  

W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wymaganej wysokości, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z 
odsetkami za zwłokę, 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).  

Zwolnienie ma zastosowanie: (a) jeśli udziały (akcje) (o których mowa w pkt. (3) powyżej) znajdują się 
w posiadaniu podatnika (o którym mowa w pkt. (2) powyżej) na podstawie tytułu własności lub (b) w 
odniesieniu do dochodu osiąganego z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie innego tytułu niż tytuł 
własność, z tym zastrzeżeniem, że taki dochód (przychód) kwalifikowałby się do zwolnienia, gdyby 
posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.  
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Zasady opodatkowania przychodów z dywidend stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 22a ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych). Zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z 
umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy 
międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy 
informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym 
podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.  

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową będzie możliwe pod warunkiem udokumentowania 
siedziby podatnika dla celów podatkowych, uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.  

Natomiast zgodnie z art. 22c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienia od 
podatku, o którym mowa powyżej, a także od podatku przychodów z dywidend uzyskanych przez 
spółkę holdingową oraz od podatku dochodowego dochodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów 
(akcji) spółki zależnej, nie stosuje się jeżeli:  

§ osiągnięcie przychodu z dywidendy następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem 
innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym 
z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego, a uzyskanie tego 
zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów 
(przychodów), oraz  

§ czynności te nie mają rzeczywistego charakteru.  

Umowa lub inna czynność prawna uznawana jest za niemającą rzeczywistego charakteru w zakresie, 
w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. 

Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. weszły w życie istotne zmiany do art. 26 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, zmieniające dotychczasowe zasady poboru podatku u źródła.  

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące 
przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 
obowiązującym u wypłacającego należności, z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 
1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu 
dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Przy weryfikacji warunków 
zastosowania dla wypłacanej dywidendy stawki podatku innej niż 19%, zwolnienia lub warunków 
niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie 
dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez 
płatnika.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli łączna kwota 
należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 (m.in. dywidend) ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych, wypłacona podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku 
podatkowym nie przekracza kwoty 2 000 000 zł (o której mowa w ust. 2e) , osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat z tych tytułów, w związku ze 
zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, stosują zwolnienie wynikające z tego przepisu pod warunkiem udokumentowania 
przez spółkę będącą odbiorcą należności, mającą siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim 
Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego:  

§ jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji; lub  
§ w przypadku istnienia zagranicznego zakładu – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ 

administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez 
właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.  
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W przypadku należności, o których mowa w art. 22 ust. 1 (m.in. dywidend) ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, wypłacanych na rzecz spółki mającej siedzibę w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub jej zagranicznego zakładu, jeżeli łączna kwota tych należności wypłacona tej spółce 
w obowiązującym u płatnika roku podatkowym nie przekracza kwoty 2 000 000 zł, osoby prawne i 
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, 
stosują zwolnienie wynikające z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z 
uwzględnieniem art. 26 ust. 1c, pod warunkiem uzyskania od tej spółki lub jej zagranicznego zakładu 
pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o 
których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. że spółka 
otrzymująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku, gdy 
podmiotem uzyskującym z tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Jeżeli łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 
pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 na rzecz podmiotu powiązanego, przekroczyła w roku podatkowym 
obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 000 000 zł na rzecz tego samego 
podatnika) jest: (i) instytucja wspólnego inwestowania posiadająca siedzibę w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, 
spełniająca warunki określone w art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych lub (ii) podatnik posiadający siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, prowadzący program emerytalny w 
zakresie dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, spełniający warunki 
określone w art. 6 ust. 1 pkt 11a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub (iii) instytucja 
wspólnego inwestowania posiadająca siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, wówczas powyższe zwolnienie może mieć zastosowanie wyłącznie 
pod warunkiem udokumentowania przez taki podmiot jego miejsca siedziby dla celów podatkowych 
za pomocą certyfikatu rezydencji podatkowej oraz złożenia pisemnego oświadczenia, że jest 
rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika dywidend oraz spełnia warunki określone w 
powyższych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem 
rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten 
certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w okresie dwunastu 
miesięcy od dnia wydania certyfikatu miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo 
zmianie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów 
podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił tego obowiązku, 
odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od 
należnej ponosi podatnik.  

W przypadku gdy wypłata należności dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami 
uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie 
została płatnikowi ujawniona, płatnik pobiera podatek w wysokości 19% od łącznej wartości dochodów 
(przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem 
posiadacza rachunku zbiorczego. Podatek pobierany jest w dniu przekazania należności z danego tytułu 
do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Przepisów ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b-3d ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się w zakresie dotyczącym podatników, których 
tożsamość nie została płatnikowi ujawniona.  

W przypadku wypłat należności z tytułu (i) odsetek od papierów wartościowych zapisanych na 
rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz 
podatników zagranicznych, (ii) dywidend oraz przychodów uzyskanych z papierów wartościowych 
zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych - obowiązek 
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poboru podatku u źródła stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych 
albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów.  

Zryczałtowany podatek dochodowy pobierany jest przez płatników w dniu przekazania należności do 
dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. 
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania 
miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanych od podatnika certyfikatem rezydencji.  

Jeżeli natomiast łączna kwota należności wypłacanych przez płatnika w obowiązującym u płatnika roku 
podatkowym z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych (m.in. dywidendy) na rzecz podmiotu powiązanego (zdefiniowanego 
szerzej w art. 26 od ust. 2ea do ust. 2ed), przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u 
wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, zgodnie z art. 
26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne są co do zasady 
obowiązane jako płatnicy pobrać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od 
tych wypłat według stawki 19% w przypadku dywidend, od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł bez 
możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów 
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.  

Zgodnie z art. 26 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Minister właściwy do spraw 
finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, grupy podatników, grupy płatników lub 
czynności, w przypadku których zostanie wyłączone lub ograniczone stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli spełnione zostały warunki do niepobrania podatku, 
zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o 
unikaniu podwójnego opodatkowania, uwzględniając istnienie określonych uwarunkowań obrotu 
gospodarczego, specyficzny status niektórych grup podatników i płatników oraz specyfikę 
dokonywania niektórych czynności.  

Zgodnie z par. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub 
ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 
2545 z późn. zm.)., wyłącza się stosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych w przypadku dokonywanych do dnia 31 grudnia 2021 r. wypłat należności: 

§ m.in. z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych, na 
rzecz podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa będącego stroną zawartej 
z Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają 
zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli istnieje 
podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych 
podatników,  

§ z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych na rzecz 
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Przepisy te stosuje się, jeżeli spełnione zostały warunki do niepobrania podatku, zastosowania stawki 
podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania.  

Istnieje jednak możliwość zastosowania przez podmioty wypłacające dywidendy zwolnienia z 
opodatkowania, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
pomimo przekroczenia kwoty 2 000 000 zł na podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu zwolnienia. 
Opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od 
wypłacanych na rzecz tego podatnika dywidend wydaje organ podatkowy, na wniosek złożony przez 
odbiorcę dywidend.  

Innym sposobem na niezastosowanie przepisów nakazujących pobór podatku u źródła od należności 
przekraczających próg 2 000 000 zł jest złożenie oświadczenia przez płatnika, zgodnie z którym:  



 166 

§ posiada on dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki 
podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;  

§ po przeprowadzeniu weryfikacji nie posiada on wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją 
okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub 
niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania.  

Powyższe oświadczenie może zostać złożone przez kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o 
rachunkowości nie później niż do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia 
kwoty określonej w ust. 2e, przy czym wykonanie tego obowiązku po dokonaniu wypłaty nie zwalnia 
płatnika z obowiązku dochowania należytej staranności przed jej dokonaniem. Nie jest dopuszczalne 
złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.  

W przypadku pobrania podatku, kwotę należności przekraczającej 2 000 000 zł organ podatkowy 
zwraca na wniosek. Wysokość podatku do zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub stawek 
wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 
stroną jest Polska.  

Powyższy wniosek może zostać złożony przez:  

§ podatnika, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga 
przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych;  

§ płatnika, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku.  

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kwoty pobranego podatku 
powinny zostać przekazane przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym został on pobrany, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W terminie przekazania 
podatku płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, informacje o wysokości pobranego podatku sporządzone według 
ustalonego wzoru. Płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom oraz urzędowi skarbowemu informację 
o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. Informację taką 
płatnik jest zobowiązany przesłać do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku 
podatkowym, w którym dokonano wypłat. Dodatkowo, na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w 
terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania 
podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych, informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, 
sporządzone według ustalonego wzoru.  

Dodatkowo, zgodnie z art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w terminie do 
końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek 
zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26 tej ustawy, obowiązani są przesłać do urzędu 
skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, roczne 
deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru. 

Opodatkowanie osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski  

Od przychodów uzyskanych z dywidend pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, 
stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychodów 
tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.  

Spółki, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend, obowiązane są jako płatnicy pobierać 
zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do 
dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.  

Zryczałtowany podatek dochodowy od dywidend pobierają jako płatnicy podmioty prowadzące 
rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli przychody z tytułu dywidend zostały 
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uzyskane na terytorium Polski i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, 
a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów, zgodnie z art. 
41 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

W myśl art. 41 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie papierów 
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku 
dochodowego w zakresie dywidend są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem 
których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobierany jest w dniu przekazania należności 
z tytułu dywidendy do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.  

Płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 19% od łącznej wartości dochodów 
(przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich podatników za pośrednictwem posiadacza 
rachunku zbiorczego w przypadku przychodów z dywidend przekazanych na rzecz podatników 
uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie 
została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi 
(art. 30a ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeżeli płatnik, o którym mowa w 
art. 41 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonał wypłaty należności z tytułu 
określonego w art. 30a ust. 1 pkt 2, 4 lub 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na 
rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na 
rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona, przepisów art. 42 ust. 2-
6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się w zakresie dotyczącym takich 
podatników.  

Roczne deklaracje dotyczące tego dochodu są przekazywane przez płatników (tj. podmioty 
prowadzące rachunki zbiorcze) do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób 
zagranicznych. W świetle art. 45 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy 
są obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwoty dochodów (przychodów) z tytułu dywidend w 
przypadku, gdy papiery wartościowe zapisane były na rachunkach zbiorczych, a tożsamość podatnika 
nie została płatnikowi ujawniona. W zakresie dotyczącym takich podatników, płatnik nie ma obowiązku 
sporządzania ani przesyłania, imiennych informacji o wysokości dochodu.  

Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W terminie do końca stycznia 
roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje 
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby płatnika, roczne deklaracje, według 
ustalonego wzoru.  

Dochodów (przychodów) z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których pobrany został 
podatek zryczałtowany, nie łączy się z dochodami z innych źródeł i nie ujawnia w rocznym zeznaniu 
podatkowym. Niemniej jednak, zgodnie z art. 45 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, jeżeli podatek nie zostanie pobrany przez płatnika, osoba fizyczna jest zobowiązana do 
samodzielnego rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym, składanym do końca kwietnia roku 
następującego po roku podatkowym.  

Opodatkowanie osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium Polski  

Od dochodów (przychodów) uzyskanych z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z art. 30a ust.1 pkt 4 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, według tych samych reguł, co 
opisane powyżej przepisy dotyczące osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium 
Polski. Przepisy te stosuje się jednak z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
których stroną jest Polska. Przy czym zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o 
unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe 
pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika 
uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.  
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Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem 
rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten 
certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w okresie dwunastu 
miesięcy od dnia wydania certyfikatu miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo 
zmianie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów 
podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił tego obowiązku, 
odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od 
należnej ponosi podatnik.  

Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. weszły w życie istotne zmiany do art. 41 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, zmieniające dotychczasowe zasady poboru podatku u źródła.  

Zasada dotycząca poboru podatku została doprecyzowana w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym, jeżeli łączna kwota dokonanych temu samemu 
podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości 
pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 ust. 1 pkt. 1 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a (m.in. dywidend) 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekracza w roku podatkowym kwotę 2 000 000 
zł, płatnik jest obowiązany pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od 
tych wypłat według stawki 19% w przypadku dywidend, od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł, z 
pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z 
przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.  

Jeżeli nie można ustalić wysokości łącznej kwoty dokonanych podatnikowi wypłat (świadczeń) lub 
postawionych podatnikowi do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w 
art. 29 ust. 1 pkt. 1 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a, domniemywa się, że przekroczyła ona kwotę 2 000 000 zł.  

Zgodnie z art. 41 ust. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Minister właściwy do 
spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, grupy podatników, grupy 
płatników lub czynności, w przypadku których zostanie wyłączone lub ograniczone stosowanie art. 41 
ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione zostały warunki do 
niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów 
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, uwzględniając istnienie określonych 
uwarunkowań obrotu gospodarczego, specyficzny status niektórych grup podatników i płatników oraz 
specyfikę dokonywania niektórych czynności.  

Zgodnie z par. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub 
ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 
2541 z późn. zm.)., wyłącza się stosowanie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych w przypadku dokonywanych do dnia 31 grudnia 2021 r. wypłat należności m.in. z tytułu 
dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych, na rzecz podatników 
mających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Rzecząpospolitą 
Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady 
opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa 
prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników. 
Przepisy te stosuje się, jeżeli spełnione zostały warunki do niepobrania podatku, zastosowania stawki 
podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania.  

Sposobem na niezastosowanie przepisów nakazujących pobór podatku u źródła od należności 
przekraczających próg 2 000 000 zł jest złożenie oświadczenia przez płatnika, zgodnie z którym:  

1) posiada on dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki 
podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;  

2) po przeprowadzeniu weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo 
zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, 
nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość 
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zastosowania stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów 
szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.  

Przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub warunków 
niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik jest obowiązany do 
dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się 
charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. Powyższe oświadczenie może zostać 
złożone przez kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości najpóźniej w dniu 
dokonania wypłaty należności. Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.  

W przypadku pobrania podatku, kwotę należności przekraczającej 2 000 000 zł organ podatkowy 
zwraca na wniosek. Wysokość podatku do zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub stawek 
wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 
stroną jest Polska.  

Powyższy wniosek może zostać złożony przez:  

§ podatnika, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga 
przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych;  

§ płatnika, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku.  

Wniosek o zwrot podatku zawiera oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych we 
wniosku oraz co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do wniosku.  

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty pobranego podatku 
powinny zostać przekazane przez płatnika w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym został on pobrany, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.  

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w 
art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są obowiązani przesłać do urzędu 
skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby płatnika, 
roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Zgodnie z art. 42 ust. 2-6 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnicy są 
obowiązani przesłać podatnikom oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów 
skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje 
sporządzone według ustalonego wzoru. Ponadto, płatnik – na pisemny wniosek podatnika – w terminie 
14 dni od dnia złożenia takiego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania imiennej 
informacji, o której mowa powyżej, podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik 
urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.  

Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych  

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 111), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany 
rzeczy i praw majątkowych. Powyższe transakcje podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są:  

§ rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

§ rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy 
nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność 
cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zgodnie z ogólną zasadą sprzedaż akcji w spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest traktowana jako sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej i podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 1%.  

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży on – przy 
umowie sprzedaży – na kupującym. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa prawa 
majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie 
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przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia 
dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania 
organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z 
wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika, którym w przypadku czynności 
cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego jest notariusz.  

Jednocześnie, zgodnie z art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od 
podatku sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi: (i) firmom inwestycyjnym 
oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; lub (ii) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych 
lub zagranicznych firm inwestycyjnych; lub (iii) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego; lub 
(iv) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 
inwestycyjne, jeżeli te instrumenty finansowe zostały nabyte przez takie firmy w ramach obrotu 
zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn  

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn 
podlega nabycie przez osoby fizyczne własności m.in. praw majątkowych wykonywanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym papierów wartościowych m.in. tytułem dziedziczenia, zapisu 
zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny oraz 
polecenia darczyńcy. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności praw majątkowych. Podstawę 
opodatkowania stanowi wartość nabytych praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta 
wartość), ustalona według stanu praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania 
obowiązku podatkowego. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której 
zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku 
nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte prawa majątkowe. Stawki podatku mają 
charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, w zależności od grupy 
podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty wolne od 
podatku. Podatnicy są obowiązani, z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez 
płatnika, złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu 
naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu praw majątkowych według 
ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie 
podstawy opodatkowania. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika 
urzędu skarbowego ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.  

Na mocy art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie 
własności praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i 
macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu 
skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku 
nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia 
sądu stwierdzającego nabycie spadku. Powyższe zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca 
posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o EOG lub miał 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa. W 
przypadku niespełnienia powyższych warunków nabycie własności praw majątkowych podlega 
opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do właściwej grupy podatkowej.  

Dodatkowo podatkowi nie podlega nabycie własności praw majątkowych podlegających wykonaniu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub 
darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zasady odpowiedzialności w zakresie podatku pobieranego u źródła  

Zgodnie z art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)., płatnicy, którzy 
nie wykonali swojego obowiązku obliczenia, pobrania oraz wpłacenia podatku do właściwego organu 
podatkowego, odpowiadają całym swoim majątkiem za podatek, który nie został pobrany lub za kwotę 
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podatku pobranego, lecz niewpłaconego. Zgodnie z art. 30 § 5 Ordynacji Podatkowej, powyższy przepis 
nie ma zastosowania w przypadku, gdy odrębne przepisy prawa stanowią inaczej albo jeżeli podatek 
nie został pobrany z winy podatnika. W tym ostatnim przypadku właściwy organ administracji 
podatkowej lub skarbowej wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.  

Jednakże odpowiedzialność płatnika nie może być wyłączona ani ograniczona na podstawie art. 30 § 5 
Ordynacji Podatkowej, jeżeli:  

1) płatnik i podatnik byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;  

2) płatnik lub podatnik był podmiotem kontrolowanym lub kontrolującym w odniesieniu do kontroli 
uregulowanej w art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych lub art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych;  

3) płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub 
mającym zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w 
zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób 
prawnych; 

4) płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub 
mającym zarząd w kraju lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła 
ratyfikowanej umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, albo Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej - stanowiącej 
podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych; 5) 
płatnik lub podatnik był zarządzany lub kontrolowany, bezpośrednio lub pośrednio, lub był w 
relacjach umownych lub faktycznych, w tym jako założyciel, fundator lub beneficjent fundacji lub 
trustu lub innego podmiotu lub tytułu o charakterze powierniczym;  

5) niewykonanie przez płatnika obowiązku nastąpiło w odniesieniu do podmiotu, dla którego na 
podstawie publicznie dostępnych informacji nie jest możliwe ustalenie udziałowca, akcjonariusza 
lub podmiotu o zbliżonych uprawnieniach, który posiada co najmniej 10% udziałów w kapitale lub 
co najmniej 10% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co 
najmniej 10% praw do uczestnictwa w zyskach.  

Zgodnie z art. 30 §5b w przypadkach, o których mowa w art. 41 ust. 4d i 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wypłat należności z tytułów, o których mowa w art. 
26 ust. 2c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji, gdy 
podatek nie został pobrany z uwagi na: 

1) niewykonanie obowiązków związanych z informowaniem o występowaniu powiązań wskazanych 
w art. 41 ust. 4da ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
w art. 26 ust. 2ca ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  

2) niezgodność informacji przekazanej na podstawie tych przepisów z rzeczywistością  

- podmiot, który dokonał wpłaty za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów 
wartościowych lub rachunki zbiorcze podnosi odpowiedzialność za niepobrany podatek. 

8. Informacje dodatkowe  

Niniejszy Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 6 ust. 3 
Rozporządzenia Prospektowego i został sporządzony zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, 
Rozporządzeniem Prospektowym, Rozporządzeniem 2019/980, Rozporządzeniem 2019/979 oraz 
innymi właściwymi regulacjami i rekomendacjami.  

Podstawę prawną ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku 
podstawowym GPW oraz o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 
KDPW stanowią: 
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1) uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2019 roku w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji 
zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 22 listopada 2019 r. jako 
dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i 
wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych S.A. oraz zmiany Statutu Spółki (emisja akcji serii B2 w liczbie 3.820.500 
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych i cenie emisyjnej 0,20 złotych, 
mająca charakter subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 2 KSH),  

2) uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru nowych 
akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do 
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. oraz zmiany Statutu Spółki (emisja akcji serii C2 w liczbie 27.374.285 akcji zwykłych na 
okaziciela wartości nominalnej 0.10 zł, mająca charakter subskrypcji prywatnej, skierowanej do 
wybranych podmiotów na zasadach określonych w Uchwale).  

 („Uchwały w Sprawie Podwyższenia i Dopuszczenia”). Uchwały powyższe w sprawie Podwyższenia i 
Dopuszczenia zostały załączone do Prospektu.  

Należy podkreślić, że na potrzeby Dopuszczenia wyłącznie Prospekt zawiera prawnie wiążące 
informacje na temat Spółki oraz Akcji Dopuszczanych. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w 
Akcje Dopuszczane inwestorzy powinni wnikliwie przeanalizować treść całego Prospektu, w tym 
zatwierdzonych przez KNF suplementów do Prospektu.  

9. Dokumenty udostępnione do wglądu  
Od dnia opublikowania Prospektu w okresie jego ważności Prospekt wraz z ewentualnymi 
suplementami do Prospektu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki.  

W okresie ważności Prospektu na stronie internetowej Spółki pod adresem 
 do wglądu udostępnione będą następujące dokument lub ich kopie:  

§ Statut;  
§ Aktualny odpis z KRS Emitenta;  
§ Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia;  
§ Uchwały w sprawie Podwyższenia i Dopuszczenia;  
§ Sprawozdanie Finansowe wraz ze sprawozdaniami z badań biegłego rewidenta;  
§ Polityka wynagrodzeń  

Ponadto, dokumenty te będą dostępne do wglądu w siedzibie Emitenta pod adresem: ul. Wspólna 70, 
00-687 Warszawa, w godzinach pracy Spółki.  

Podsumowanie informacji ujawnionych na mocy Rozporządzenia MAR  

W ciągu 12 miesięcy przed Datą Prospektu, tj. od dnia …………..r. Spółka opublikowała na podstawie 
Rozporządzenia MAR raporty bieżące, które zawierają informacje istotne na Datę Prospektu. 
Informacje te zostały uwzględnione w Prospekcie, w szczególności w podrozdziale "Opis działalności 
Grupy - Istotne umowy" – pogrupowane zgodnie z ich rodzajem.  

W prospekcie powołano następujące raporty bieżące: 

1) raport bieżący nr 14/2019 z dnia 25 października 2019 roku strona 129; 
2) raport bieżący nr 27/2021 z dnia 2 września 2021, strona 49;  
3) raport bieżący nr 32/2021 z dnia 11 października 2021, strona 49;  
4) raport bieżący nr 47/2020 z dnia 1 października 2020, strona 70;  
5) raport bieżący nr 41/2020 z dnia 24 sierpnia 2020, strona 70;  
6) raport bieżący nr 71/2020 z dnia 27 listopada 2020, strona 71;  
7) raport bieżący nr 48/2020 z dnia 6 października 2020, strona 75;  
8) raport bieżący nr 53/2020 z dnia 20 października 2020, strona 75;  
9) raport bieżący nr 5/2021 z dnia 18 lutego 2021, strona 75;  
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10) raport bieżący nr 7/2021 z dnia 5 marca 2021, strona 75;  
11) raport bieżący 11/2021 z dnia 26 marca 2021, strona 63;  
12) raport bieżący nr 16/2021 z dnia 8 czerwca 2021, strona 34; 
13) raport bieżący nr 17/2021 z dnia 21 czerwca 2021, strona 73;  
14) raport bieżący nr 22/2021 z dnia 10 sierpnia 2021, strona 73;  
15) raport bieżący nr 28/2021 z dnia 8 września 2021, strona 71;  
16) raport bieżący nr 34/2021 z dnia 4 listopada 2021, strona 75;  
17) raport bieżący nr 36/2021 z dnia 26 listopada 2021, strona 15 i 74;  
18) raport bieżący nr 37/2021 z dnia 2 grudnia 2021, strona 100; 
19) raport bieżący nr 38/2021 z dnia 7 grudnia 2021, strona 15; 
20) raport bieżący nr 39/2021 z dnia 15 grudnia 2021, strona 73; 
21) raport bieżący nr 40/2021 z dnia 23 grudnia 2021, strona 73; 
22) raport bieżący nr 3/2022 z dnia 31 stycznia 2022, strona 29; 
23) raport bieżący nr 4/2022 z dnia 3 lutego 2022, strona 29; 
24) raport bieżący nr 16/2022 z dnia 26 maja 2022, strona 102; 
25) raport bieżący nr 18/2022 z dnia 3 czerwca 2022, strona 15; 
26) raport bieżący nr 20/2022 z dnia 9 czerwca 2022, strona 15; 
27) raport bieżący nr 21/2022 z dnia 15 czerwca 2022, strona 15; 
28) raport bieżący nr 22/2022 z dnia 17 czerwca 2022, strona 120;   
29) raport bieżący nr 28/2022 z dnia 1 lipca 2022, strona 15; 

Raporty bieżące obejmujące pozostałe informacje podlegające ujawnieniu na mocy Rozporządzenia 
MAR, nieobjęte niniejszym Prospektem, nie zostały uznane za istotne. Od dnia opublikowania 
Prospektu w okresie jego ważności Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami do Prospektu będzie 
dostępny na stronie internetowej Spółki.  

Podsumowanie informacji ujawnionych na mocy Rozporządzenia MAR  

Raporty bieżące obejmujące pozostałe informacje podlegające ujawnieniu na mocy Rozporządzenia 
MAR, nieobjęte niniejszym Prospektem, nie zostały uznane za istotne.  

10. Biegły rewident  

Primefields spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Graniczna 29, 
40-0017 Katowice) ("Biegły rewident") przeprowadził badanie skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 oraz wydał do sprawozdania raport z badania nie 
zawierając zastrzeżenia do sprawozdania finansowego.  

W imieniu Biegłego rewidenta badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 
zakończony 31 grudnia 2021 przeprowadził kluczowy biegły rewident Adam Buzo (nr ewidencyjny 
11645).  

Biegły rewident jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, 
prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3503.  

W okresie objętym Sprawozdaniem Finansowym nie było przypadku rezygnacji czy zwolnienia biegłego 
rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy.  

11. Podmioty zaangażowane w Dopuszczenie  

W Dopuszczenie zaangażowany jest wskazany poniżej Doradca Prawny. U Doradcy Prawnego nie 
występuje konflikt interesów. Doradca Prawny nie posiada istotnych interesów w Spółce, w 
szczególności na Datę Prospektu nie posiada akcji stanowiących więcej niż 1% udziału w kapitale 
zakładowym Spółki. Emitentowi nie są znane informacje wskazujące na możliwość zaistnienia 
potencjalnych konfliktów u Doradcy Prawnego. 

Doradca Prawny  

W związku z Dopuszczeniem kancelaria prawna Maj & Cieślak Kancelaria Prawna s.c. z siedzibą w 
Warszawie (ul. Grójecka 34 lok. 8, 02-308 Warszawa) której wspólnikami są Grzegorz Maj i Monika 
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Cieślak ("Doradca Prawny") świadczy na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa 
polskiego.  

Ponadto, Doradca Prawny świadczył i może świadczyć w przyszłości inne usługi prawne na rzeczy Spółki 
lub Grupy w zakresie prowadzonej przez Spółkę lub Grupę działalności na podstawie odpowiednich 
umów o świadczenie usług prawnych.  

Doradca Prawny nie posiada istotnych interesów w Spółce, w tym w szczególności na Datę Prospektu 
nie posiada akcji Spółki. 

12. Koszty Dopuszczenia  

Spółka szacuje koszty Dopuszczenia na ok. 200.000 PLN (powiększone o podatek VAT z. tytułu 
świadczenia usług danego rodzaju wchodzących w skład kosztów Dopuszczenia, jeżeli będzie należny). 
Koszty te obejmują między innymi podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty doradztwa 
prawnego i finansowego oraz koszty wynagrodzenia biegłego rewidenta Spółki, koszty przygotowania 
i sporządzenia niniejszego Prospektu, koszty administracyjne i inne związane z emisją i Dopuszczeniem, 
opłaty rejestracyjne dotyczące Akcji Dopuszczanych, koszty związane z publikacją informacji na temat 
Dopuszczenia oraz koszty działań informacyjnych skierowanych do akcjonariuszy Spółki w związku z 
emisją oraz Dopuszczeniem.  

Po przeprowadzeniu Dopuszczenia Spółka poda do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego 
szczegółowe informacje na temat wyników Dopuszczenia, w tym na temat wysokości kosztów 
poniesionych przez Spółkę w związku z Dopuszczeniem. 

13. Miejsce rejestracji Akcji  

Spółka nie przewiduje korzystania z usług agentów ds. płatności. Akcje Dopuszczane są zarejestrowane 
w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa pod kodem PLNFI0500145, który będzie 
uczestniczył w obsłudze realizacji praw korporacyjnych akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych 
w stosownych regulacjach. 

14. Informacje pochodzące od osób trzecich  

W przypadku informacji pochodzących od osób trzecich, które znajdują się w Prospekcie, informacje 
te zostały dokładnie powtórzone w zakresie, w jakim Emitent jest świadomy oraz jest w stanie ocenić 
na podstawie informacji opublikowanych przez osoby trzecie, że nie pominięto żadnych faktów, 
których pominięcie mogłoby sprawić, że informacje pochodzące od osób trzecich byłyby niedokładne 
bądź wprowadzałyby w błąd. Informacje rynkowe, gospodarcze i branżowe zawarte w Prospekcie 
zostały zaczerpnięte z wielu źródeł branżowych oraz źródeł niezależnych. Źródła informacji osób 
trzecich wykorzystanych w Prospekcie są następujące (i) raporty Instytutu Energetyki Odnawialnej (str. 
102); (ii) dane Urzędu Regulacji Energetyki (str. 103); dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych (str. 
102-103). 

Podczas sporządzania Prospektu Emitent nie przeprowadził niezależnej weryfikacji informacji 
pochodzących od osób trzecich.  

15. Informacje pochodzące od ekspertów  

W Prospekcie nie wykorzystano informacji stanowiących oświadczenia lub raporty ekspertów.  

16. Wykorzystanie i szacunkowa wartość netto wpływów  

Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem emisji lub oferty papierów 
wartościowych. Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i 
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku podstawowym – prowadzonym przez GPW 
3.820.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 oraz 27.374.285 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 
wyemitowanych przez Emitenta.  
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17. Oświadczenie o sporządzeniu Prospektu w ramach uproszczonego prospektu  

Prospekt został sporządzony w ramach uproszczonego prospektu zgodnie z art. 14 Rozporządzenia 
Prospektowego.  

18. Zatwierdzenie przez właściwy organ nadzoru  

Oświadczamy, że niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez KNF będącą właściwym organem 
zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. KNF zatwierdza niniejszy Prospekt wyłącznie jako 
spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem 
Prospektowym. Takiego zatwierdzenia nie należy uznawać za zatwierdzenie Emitenta, który jest 
przedmiotem tego Prospektu. Takie zatwierdzenie nie powinno być uznawane za zatwierdzenie jakości 
papierów wartościowych, które są przedmiotem tego Prospektu. Inwestorzy powinni dokonać własnej 
oceny adekwatności inwestowania w te papiery wartościowe. Prospekt został sporządzony w formie 
jednolitego dokumentu zgodnie z art. 6 ust. 3 Rozporządzenia Prospektowego. 
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OŚWIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE 
ZAWARTE W PROSPEKCIE  
Oświadczenie Spółki  

Działając w imieniu Novavis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: Wspólna 70, 00-687 Warszawa), 
oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą informacje zawarte w Prospekcie są zgodne ze 
stanem faktycznym oraz, że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego 
znaczenie.  

 
 

_____________________ 
Piotr Karmelita 
Prezes Zarządu 

_____________________ 
Paweł Krzyształowicz 

Członek Zarządu 
 
 

Oświadczenie Doradcy Prawnego  
Działając w imieniu Maj & Cieślak Kancelaria Prawna s.c. z siedzibą w Warszawie (ul. Grójecka 34 lok. 
8, 02-308 Warszawa) oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje zawarte w częściach 
Prospektu, za które Maj & Cieślak Kancelaria Prawna s.c. jest odpowiedzialna są zgodne ze stanem 
faktycznym oraz, że w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na znaczenie 
Prospektu.  
Odpowiedzialność Maj & Cieślak Kancelaria Prawna s.c., jako podmiotu odpowiedzialnego za 
sporządzenie informacji zamieszczonych w niniejszym Prospekcie, ograniczona jest do następujących 
rozdziałów i punktów Prospektu: rozdział "Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z 
nabywaniem i zbywaniem akcji", rozdział "Opodatkowanie" oraz punkt "Informacje dodatkowe – 
Podmioty zaangażowane w Dopuszczenie – Doradca Prawny" w zakresie dotyczącym Maj & Cieślak 
Kancelaria Prawna s.c.  

 

 
_____________________ 

Monika Cieślak 
Wspólnik 

_____________________ 
Grzegorz Maj 

Wspólnik 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – SPIS TABEL 
Tabela nr 1. Akcjonariusze Emitenta  
Tabela nr 2. Podstawowe dane finansowe z rachunku zysków i strat  
Tabela nr 3. Podstawowe dane finansowe z bilansu  
Tabela nr 4. Podstawowe dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych  
Tabela nr 5. Dane dotyczące kapitalizacji i zadłużenia Grupy wg stanu na 31 marca 2022 roku 

Tabela nr 6. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat za lata 2021 i 2020 oraz za 
okres 01.01 – 31.03.2022 i za okres 01.01 – 31.03.2021 

Tabela nr 7. Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej wg. stanu na 
dzień 31.12.2021 r., 31.12.2020 r., 31.03.2022 r. i 31.03.2021 r.  

Tabela nr 8. Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za lata 
2021, 2020, za okres 01.01 – 31.03.2022 r. oraz za okres 01.01 – 31.03.2021 r. 

Tabela nr 9. Alternatywne Pomiary Wyników na dzień 31.12.2021 i 31.12.2020 roku oraz za okresy 
12 miesięcy zakończone odpowiednio 31.12.2021 i 31.12.2020 r. oraz dzień 31.03.2022 
r., 31.03.2021 r., za okresy 3 miesięcy zakończone odpowiednio 31.03.2022 r. i 
31.03.2021 r. 

Tabela nr 10. Alternatywne Pomiary Wyników  

Tabela nr 11. Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej  

Tabela nr 12. Lista dewelopowanych projektów fotowoltaicznych 

Tabela nr 13. Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z 
całkowitych dochodów Grupy za lata 2021-2020 a także za I kwartał 2022 r. oraz za 
I kwartał 2021 r. 

Tabela nr 14. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 
roku, 31 grudnia 2020 roku oraz 31 marca 2022 roku  

Tabela nr 15. Analiza aktywów 

Tabela nr 16. Zmiana stanu aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego za rok 
2021 

Tabela nr 17. Analiza pasywów 

Tabela nr 18. Zobowiązania krótkoterminowe 

Tabela nr 19. Płynności i zasoby kapitałowe 

Tabela nr 20. Zestawienie dewelopowanych projektów 

Tabela nr 21. Zestawienie umów dzierżawy  

Tabela nr 22. Struktura Grupy Kapitałowej 

Tabela nr 23. Informacje na temat członków Zarządu.  

Tabela nr 24. Funkcje pełnione przez Członków Zarządu w innych spółkach 

Tabela nr 25. Funkcje pełnione przez Członków Rady Nadzorczej w innych spółkach 

Tabela nr 26. Liczba akcji w kapitale zakładowym Emitenta posiadanych przez członków organów 
Emitenta 

Tabela nr 27. Znaczni Akcjonariusze  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – DEFINICJE I SKRÓTY 
Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Prospekcie mają znaczenie nadane im 
poniżej, o ile z kontekstu nie wynika inaczej.  

Akcje, Akcje Dopuszczane  § 3.820.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2, o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,  

§ 27.374.285 akcji zwykłych na okaziciela serii C2, o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,  

Akcje Dopuszczone  Akcje Emitenta dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym – 
rynku podstawowym GPW według stanu na Datę Prospektu;  

Alternatywny System 
Obrotu  

Rynek pozagiełdowy, organizowany przez firmę inwestycyjną lub 
spółkę prowadzącą rynek regulowany;  

Amerykańska Ustawa o 
Papierach Wartościowych  

Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. 
the United States Securities Act of 1933), ze zm.;  

Biegły rewident, 
Primefields 

Primefields Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Katowicach 

Data Prospektu, Dzień 
Prospektu 

Dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF – 05.08.2022 r.  

Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW  

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 stanowiące zbiór 
zasad i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego 
obowiązujących na GPW; 

Dopuszczenie  Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do 
obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym 
przez GPW oraz, o ile wynika to z kontekstu, dopuszczenie i 
wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na tym rynku;  

Doradca Prawny Maj & Cieślak Kancelaria Prawna s.c. z siedzibą w Warszawie (ul. 
Grójecka 34 lok. 8, 02-308 Warszawa), doradca prawny Emitenta 

Dyrektywa MiFID II  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 
maja 2014 r. w sprawie instrumentów finansowych oraz zmieniająca 
dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 
(Dz.U.UE.L.2014.173.349 z dnia 2014.06.12, ze zm.)  

Dz. U.  Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej  
Dz. U. UE  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  
Emitent, Spółka Novavis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Wspólnej 70, 00-687 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000037652 

euro, EUR  Jednostka walutowa obowiązująca w krajach strefy euro;  
Główny Akcjonariusz, 
Marshall Nordic Ltd. 

Marshall Nordic Limited, spółka utworzona i zarejestrowaną pod 
prawem Wielkiej Brytanii z siedzibą w 590 Kingston Road, Londyn, SW20 
8DN, Wielka Brytania, wpisaną do rejestru Companies House pod 
numerem 07998660 

GPW, Giełda, Giełda 
Papierów Wartościowych  

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie i adresem: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000082312 oraz, o ile z kontekstu nie wynika co innego, rynek 
regulowany (rynek podstawowy) prowadzony przez tę spółkę  

Grupa, Grupa Emitenta  Emitent wraz ze Spółkami Zależnymi;  
GUS  Główny Urząd Statystyczny;  
IPO  Pierwsza oferta publiczna (ang. Initial Public Offering);  
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KDPW  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie pod adresem: ul. Książęca 4, 00-498, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000081582 oraz, o ile z kontekstu nie wynika co innego, depozyt 
papierów wartościowych prowadzony przez tę spółkę  

KNF, Komisja  Komisja Nadzoru Finansowego  
Kodeks Cywilny  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964  r.– Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1740)  
Kodeks spółek handlowych, 
KSH  

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 
2020 r., poz. 1526 ze zm.)  

KRS  Krajowy Rejestr Sądowy;  
MF  Ministerstwo Finansów;  
MSR  W zależności od kontekstu, Międzynarodowy Standard Rachunkowości 

albo Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zatwierdzone przez 
Unię Europejską;  

MSSF  Określone w art. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. U. UE L 243/1 z 11 
września 2002 r., ze zm.) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i odnoszące 
się do nich Interpretacje Stałego Komitetu ds. Interpretacji oraz 
Komitetu ds. Międzynarodowej Interpretacji Sprawozdawczości 
Finansowej, przyjęte rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z 
dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe 
standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. UE L 320/1 z 29 
listopada 2008 r., ze zm.)  

Państwo Członkowskie  Państwo będące członkiem Unii Europejskiej  
PKB  Produkt krajowy brutto;  
PLN, zł, złoty  Złoty polski, waluta obowiązująca w Polsce;  
Prawo Przedsiębiorców  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., 

poz. 162, ze zm.);  
Prezes UOKiK  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;  
Prezydent RP  Prezydent Rzeczypospolitej Polski;  
Prospekt  Niniejszy prospekt Spółki, stanowiący prospekt w rozumieniu Ustawy o 

Ofercie Publicznej, Rozporządzenia Prospektowego, Rozporządzenia 
2019/980 oraz Rozporządzenia 2019/979 na podstawie którego Spółka 
będzie ubiegała się o Dopuszczenie;  

Rada Nadzorcza  Rada Nadzorcza Spółki;  
Regulamin Giełdy, 
Regulamin GPW  

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w wersji 
obowiązującej na Datę Prospektu;  

Regulamin KDPW  Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie, w wersji obowiązującej na Datę Prospektu  

Regulamin Rady Nadzorczej  Regulamin Rady Nadzorczej Emitenta w wersji obowiązującej na Datę 
Prospektu;  

Regulamin Zarządu  Regulamin Zarządu Emitenta w wersji obowiązującej na Datę Prospektu;  
Rozporządzenie 2019/979  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 

2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów 
technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w 
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podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam 
papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu 
zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301 
(Dz. U. UE. L.2019.166.1 z 21 czerwca 2019 r.); 

Rozporządzenie 2019/980  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 
2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i 
zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 
publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na 
rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie  
Komisji (WE) nr 809/2004 (Dz. U. UE. L.166/26 z 21 czerwca 2019 r.);  

Rozporządzenie MAR  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie 
w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12, 
ze zm.)  

Rozporządzenie w Sprawie 
Kontroli Koncentracji  

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w 
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. U. UE L 24/1 z 29 
stycznia 2004 r., ze zm.);  

Rozporządzenie 
Prospektowe  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być 
publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub 
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia 
dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE L 168/12 z 30 czerwca 2017 r., ze 
zm.);  

Rozporządzenie o 
Raportach  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757);  

Rozporządzenie o Rynku i 
Emitentach  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych 
notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do 
obrotu na tym rynku (Dz. U. z 2019 r., poz. 803);  

RP  Rzeczpospolita Polska;  
Sejm RP  Sejm Rzeczypospolitej Polski;  
Spółki Zależne  oznaczają łącznie NG PV 5 Sp. z o.o., NG PV 6 Sp. z o.o., NG PV 7 Sp. z 

o.o., NG PV 8 Sp. z o.o., NG PV 9 Sp. z o.o., NG PV 10 Sp. z o.o., Mille Vis 
Sp. z o.o., Voolt S.A. oraz Novavis Storage Sp. z o.o.  

Sprawozdanie Finansowe  oznacza zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Emitenta za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r. 
opublikowane dnia 30 kwietnia 2022 r., zamieszczone w Prospekcie 
przez odniesienie oraz niezbadane śródroczne skrócone 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za okres 3 
miesięcy zakończony 31 marca 2022 r. opublikowane dnia 30 maja 2022 
r. zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie 

Statut  Statut Emitenta  
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Szczegółowe Zasady 
Działania KDPW  

 Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, w wersji obowiązującej na Datę Prospektu;  

Szczegółowe Zasady Obrotu 
Giełdowego w systemie 
UTP  

 Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP w wersji 
obowiązującej na Datę Prospektu;  

Uchwały w sprawie 
Podwyższenia i 
Dopuszczenia  

§ uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 
października 2019 roku w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych 
akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, 
ustalenia dnia 22 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji 
nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i 
wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych S.A. oraz zmiany Statutu Spółki (emisja akcji serii 
B2 w liczbie 3.820.500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 
nominalnej 0,10 złotych i cenie emisyjnej 0,20 złotych, mająca 
charakter subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 2 
KSH),  

§ uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 
sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru nowych 
akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i 
wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki 
(emisja akcji serii C2 w liczbie 27.374.285 akcji zwykłych na 
okaziciela wartości nominalnej 0.10 zł, mająca charakter 
subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych podmiotów na 
zasadach określonych w Uchwale).  

UE  Unia Europejska;  
UOKiK  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;  
Urząd Patentowy  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;  
Ustawa o Biegłych 
Rewidentach  

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r., o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415);  

Ustawa o Funduszach 
Inwestycyjnych  

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i 
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 
r., poz. 605 ze zm.)  

Ustawa o Nadzorze nad 
Rynkiem Finansowym  

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 2059, ze zm.);  

Ustawa o Nadzorze nad 
Rynkiem  
Kapitałowym  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1400, ze zm.);  

Ustawa o Obrocie 
Instrumentami 
Finansowymi  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 328, ze zm.);  

Ustawa o Ochronie Danych 
Osobowych  

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1781, ze zm.);  

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.); 

Ustawa o Ofercie Publicznej  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
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systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1983 ze zm.);  

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od  
Osób Fizycznych  

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128, ze zm.);  

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od  
Osób Prawnych  

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1800, ze zm.);  

Ustawa o Podatku od 
Czynności Cywilnoprawnych  

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 111).  

Ustawa o Podatku od 
Spadków i Darowizn  

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1043, ze zm.);  

Ustawa o Podatku od 
Towarów i Usług  

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2021 r., poz. 685, ze zm.);  

Ustawa o Rachunkowości  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 217, ze zm.);  

VAT  Podatek od towarów i usług, nakładany na zasadach i w zakresie 
określonym w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 685, ze zm.); 

Walne Zgromadzenie, WZ  Walne zgromadzenie Spółki;  
WIBOR  (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – dzienna stopa referencyjna 

oparta na  
  
Zarząd  Zarząd Spółki;  
Zarząd GPW  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;  
Zarząd KDPW  Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w 

Warszawie;  
Zatwierdzenie Prospektu  Zatwierdzenie Prospektu przez KNF przy założeniu, że zatwierdzając 

prospekt, KNF nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego 
emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu 
jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu 
ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji 
ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta 
działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych 
papierów wartościowych;  

ZUS  Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  
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ZAŁĄCZNIK 3 – SŁOWNIK WYRAŻEŃ BRANŻOWYCH 
Dewelopment Oznacza zespół działań związanych z pozyskaniem prawomocnego 

pozwolenia na budowę elektrowni o charakterystyce odnawialnego 
źródła energii.  

MWp, MW mega wat peak (megawatopik) - skrót ten oznacza ilość energii 
elektrycznej w piku, czyli w szczycie produkcji. Mega oznacza 1 milion. 
Wat (W) – jednostka mocy.  

kWp, kW kilo wat peak (kilowatopik) – skrót ten oznacza ilość energii elektrycznej 
w piku, czyli w szczycie produkcji. Kilo oznacza 1 tysiąc. Wat (W) – 
jednostka mocy. 

Elektrownia 
fotowoltaiczna,  

Elektrownia PV,  

Farma fotowoltaiczna,  

Farma PV 

Zespół urządzeń przekształcających energię promieniowania 
słonecznego zaliczaną do odnawialnych źródeł energii, na energię 
elektryczną.  

Magazyn energii  Zespół urządzeń służących do przechowywania energii, przyłączony do 
sieci, mający zdolność do dostawy energii elektrycznej do sieci 
elektroenergetycznej.  

Sieci 
elektroenergetyczne 

Zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych pod względem 
funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do 
przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium 
wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nią 
odbiorników 
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ZAŁĄCZNIK 4 – WYKAZ DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH DO 
PROSPEKTU PRZEZ ODNIESIENIE  
§ zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Emitenta za okres 12 miesięcy 

zakończony 31 grudnia 2021 r. opublikowane dnia 30 kwietnia 2022 r. wraz ze sprawozdaniem 
niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Emitenta za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 r. opublikowane dnia 30 kwietnia 2022 
r. znajduje się pod niniejszym hyperlinikiem:  
https://novavisgroup.pl/wp-content/uploads/2022/05/SRR_skonsolidowany_za_2021.zip  
 

§ korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za okres 12 miesięcy 
zakończony 31 grudnia 2021 r. opublikowana w dniu 22 czerwca 2022 r. znajduje się pod 
niniejszym hyperlinkiem:  
https://novavisgroup.pl/wp-content/uploads/2022/06/27_2022.pdf 
 

§ niezbadane skorygowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 r. opublikowane dnia 30 maja 2022 r. 
znajduje się pod niniejszym hyperlinkiem: 
https://novavisgroup.pl/wp-content/uploads/2022/05/QSr1_2022.pdf  
 

§ dokument "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" znajduje się pod hyperlinkiem:  
https://novavisgroup.pl/wp-content/uploads/2021/11/GPW_dobre_praktyki_NOVAVISGR-3-
1.pdf  
 

§ dokument „Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej” znajduje się 
pod hyperlinkiem: https://novavisgroup.pl/wp-content/uploads/2021/10/9-Polityka-
Wynagrodzen.pdf  
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ZAŁĄCZNIK 5 – UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO 
ZGROMADZENIA EMITENTA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2019 R. (REP. A 
NR 10168/2019) I OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYSOKOŚCI 
OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLENIA 
WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W STATUCIE (AKT 
NOTARIALNY REP. A NR 3235/2020) 
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ZAŁĄCZNIK 6 – UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO 
ZGROMADZENIA EMITENTA Z DNIA 14 SIERPNIA 2020 R. (REP. A NR 
6997/2020) I OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYSOKOŚCI 
OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLENIA 
WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W STATUCIE (AKT 
NOTARIALNY REP. A NR 8429/2020) 

 
 



 194 

 

 
 



 195 

 

 



 196 

 

 
 
  



 197 

 
 

 

 

 

 

 



 198 

 
 

 

 

 

 

 

 



 199 

 
 



 200 

 
  



 201 

ZAŁĄCZNIK 7 – STATUT 
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ZAŁĄCZNIK 8 – ODPIS Z REJESTRU KRS  
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