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I. PODSUMOWANIE 
 
 
Niniejsze podsumowanie jest traktowane jako wprowadzenie do Prospektu i tak powinno być 
rozumiane. Każda decyzja dotycząca inwestycji w papiery wartościowe Emitenta powinna być 
podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. W przypadku wystąpienia do sądu inwestor 
wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia 
Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Osoby, które sporządziły niniejsze 
podsumowanie, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę 
wyrządzoną w przypadku gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub 
sprzeczne z pozostałymi częściami Prospektu. 
 

1. Podstawowe informacje o Emitencie 
 
Siedziba Tczew 
Forma prawna spółka akcyjna 
Przepisy prawa, na 
podstawie których i 
zgodnie z którymi działa 
Emitent 

Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa 
polskiego.  
Emitent działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu 
Spółki oraz innych właściwych przepisów prawa. 

Kraj siedziby Rzeczpospolita Polska 
Adres rejestrowy ul. Rokicka 16 

83 – 110 Tczew  
Telefon + 48 58 533 90 13 
Fax + 48 58 533 90 10 
Poczta elektroniczna info@transpolonia.pl 
Strona internetowa www.transpolonia.pl 
 
Emitent powstał w wyniku przekształcenia Trans Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Tczewie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki w 
sprawie przekształcenia Trans Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Trans Polonia 
Spółka Akcyjna, podjętej w dniu 26 maja 2008 roku. W dniu 26 czerwca 2008 r. Emitent został 
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – 
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000308898. Emitent został utworzony na czas nieograniczony. 
 

1.1. Kapitał zakładowy 
 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 527.736,40 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy 
siedemset trzydzieści sześć  złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na: 

 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

 277 364 (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji 
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa 
głosy na Walnym Zgromadzeniu. 
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Akcje serii B i C nie są uprzywilejowane. 

Wszystkie akcje serii A, B i C zostały w pełni opłacone. 

Akcje serii C znajdują się w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. 

1.2. Zarząd Emitenta 
 
Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Pan Dariusz Stanisław Cegielski.  
 
Pan Dariusz Stanisław Cegielski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Gdański, 
Wydział Ekonomiczny w Sopocie uzyskując dyplom magistra ekonomii o specjalizacji „Polityka 
transportowa” w Katedrze Transportu i Logistyki. W 2002 roku zdobył uprawnienia Ministra Skarbu 
kwalifikujące do członkostwa w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a w 2003 roku 
uprawnienia Ministra Infrastruktury do zarządzania krajowymi i międzynarodowymi 
przedsiębiorstwami transportowymi zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.  

Przebieg kariery zawodowej:  

01.2009 r. – nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu Euro Investor sp. z. o.o., 

06.2008 r. – nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta,  

2005 – 2008  pełnił funkcje Prezesa Zarządu poprzednika prawnego Emitenta Trans Polonia 
sp. z. o.o. w Tczewie,  

2002 – 2006 Członek Rady Nadzorczej Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej 
PTTK sp. z o.o. w Olsztynie, 

2002 – 2005 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Organika Trans sp. z o.o. , 

2001 – 2002, pełnił funkcję Dyrektora Spedycji Międzynarodowej w Organika Trans sp. z 
o.o., 

1999 - 2001 świadczył usługi w zakresie obsługi międzynarodowego transportu surowców 
chemicznych, reprezentacji w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, 
czynności rejestracyjnych, tworzenia i prowadzenia dokumentacji w 
Malborskich Zakładach Chemicznych Organika S.A. 

1998 – 2002 Członek Zarządu odpowiedzialny za realizację budowy centrum handlowego 
przez Index sp. z o.o. z siedzibą w Malborku. 

1996 – 1998 praca w biurze architektonicznym jako koordynator projektu 

1994 – 1996 odbył praktykę w Agencji Filmowej PROFILM w Gdańsku w zakresie 
funkcjonowania biura reklamy, szczególnie zajmował się poszukiwaniem 
klientów na rynku mediów, współuczestniczył w realizacji programów 
telewizyjnych oraz dużych przedsięwzięć medialnych i widowisk.  
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1.3. Rada Nadzorcza Emitenta 
 
W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 
Krzysztof Bartłomiej Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Agnieszka Jolanta Meler – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Paweł Marcin Czerniewski – członek Rady Nadzorczej  
Zbigniew Marian Adamski – członek Rady Nadzorczej  
Maciej Mariusz Dobrzyniecki – członek Rady Nadzorczej  

1.4. Zatrudnienie 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka zatrudnia 11 osób. Podstawową formą świadczenia pracy u 
Emitenta są umowy o pracę na czas nieokreślony. Oprócz umów o pracę Emitent zatrudnia osoby w 
oparciu o umowy cywilnoprawne takie jak umowa zlecenia i umowa o dzieło.  

1.5. Znaczący akcjonariusze 

Vataro Holdings Ltd z siedzibą w Limassol (Republika Cypryjska ), podmiot zależny od Dariusza 
Stanisława Cegielskiego – Prezesa Zarządu Emitenta,  posiada 3.736.800 akcji, które stanowią 70,81% 
w kapitale zakładowym oraz 80,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  
Iwar Przyklang – posiada 525.000 akcji Emitenta, stanowiących 9,95% w kapitale zakładowym 
Emitenta i uprawniających do 6,75% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

2. Przedmiot działalności Emitenta 
 
Trans Polonia S.A. świadczy usługi transportowo-spedycyjne w zakresie transportu płynnych 
surowców chemicznych, mas bitumicznych oraz przewozu kruszyw budowlanych. W zakresie 
prowadzonej działalności Emitent wykorzystuje autocysterny i tankkontenery najlepszych światowych 
producentów. Spółka wykorzystuje nowoczesne i specjalistyczne zestawy drogowe składające się z 
tankkontenerów, podwozi kontenerowych oraz nowoczesnych ciągników siodłowych. Posiadany tabor 
umożliwia przewóz szerokiej gamy płynnych chemikaliów, w tym materiałów niebezpiecznych.  
 
Trans Polonia S.A. świadczy usługi na terenie całej Europy. Spółka posiada zagraniczne biura 
handlowe w Holandii i Francji.  
Emitent współpracuje z czołowymi krajowymi i międzynarodowymi producentami chemikaliów oraz 
mniejszymi zakładami przerabiającymi przewożone przez Emitenta produkty. Jednocześnie Spółka 
współpracuje z firmami transportowymi na zasadzie aranżowania i nadzoru nad realizacją zleceń 
transportowych.  
 
Spółka posiada wszelkie uprawnienia oraz ubezpieczenia wymagane prawem polskim oraz 
europejskim w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności: 
 
 Licencja transportowa wydana przez polskie Ministerstwo Infrastruktury uprawniająca do 

wykonywania usług transportowych na terenie całej Europy. 
 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i 

międzynarodowym. 
 Certyfikaty kompetencji zawodowych kadry zarządzającej w zakresie transportu 

międzynarodowego. 
 Certyfikaty kompetencji zawodowych kadry zarządzającej w zakresie transportu krajowego. 

 
Usługi świadczone przez Trans Polonia S.A. utrzymują europejski standard wyznaczany bardzo 
wysokimi wymaganiami konwencji ADR. Spółka posiada certyfikaty ISO 9001:2000 oraz SQAS.  
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2.1. Transport płynnej chemii 
 
Emitent świadczy usługi krajowego i międzynarodowego przewozu płynnych chemikaliów, takich jak: 
 
 Toulen, 
 Fenol, 
 6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam), 
 Kwas azotowy techniczny (w przeliczeniu na 100%), 
 Amoniak syntetyczny (w przeliczeniu na czysty składnik), 
 Nawozy mineralne lub chemiczne (w przeliczeniu na czysty składnik): 

  azotowe 
  fosforowe 
  potasowe 

 Polietylen, 
 Polipropylen, 
 Kauczuk syntetyczny, 
 Pestycydy, 
 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska i gotowe sykatywy, 
 Mydła i środki powierzchniowo czynne. 

 
Spółka świadczy usługi dla następujących grup klientów: 
 

1. Producentów płynnej chemii z którymi, współpraca opiera się najczęściej na stałej 
współpracy, a gestia transportowa i duża część kwestii logistycznych jest po stronie 
zleceniobiorcy, 

2. Firmy handlowe, które znacznie łatwiej jest pozyskać do współpracy, ale rzadko ma ona 
charakter stały. Dla określonego ładunku doraźnie poszukiwani są przewoźnicy, którzy 
wybierani są na podstawie nie tylko niskiej ceny, ale też terminu przewozu, 

3. Firmy transportowo spedycyjne, z którymi wymieniamy się ładunkami na zasadach 
spedycyjnych. 

2.2. Transport mas bitumicznych 
 
Emitent świadczy usługi przewozu mas bitumicznych do których zalicza się asfalty drogowe 
klasyczne, asfalty modyfikowane oraz asfalty przemysłowe. Masa bitumiczna (asfalt) jest produktem 
przerobu specjalnych gatunków ropy naftowej w rafineriach. W języku polskim słowo asfalt oznacza 
lepiszcze (bitum) do budowy dróg, chociaż w większości krajów europejskich używając słowa asfalt 
mówi się o mieszance mineralno - asfaltowej. Warstwa nawierzchni asfaltowej (ulicy, drogi) 
wykonywana jest właśnie z mieszanki mineralno-asfaltowej w której asfalt (lepiszcze) stanowi ok. 4-
6% masy. 
 
Spółka wykonuje przewóz mas bitumicznych na podstawie stałej umowy z Lotos Asfalt Sp. z o.o. oraz 
współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się produkcją lub pośrednictwem handlowym tych 
produktów. Polega on, na przewozie asfaltu z miejsca produkcji do miejsca wskazanego przez 
zleceniodawcę. Miejscami tymi są wytwórnie mas do nawierzchni drogowych zlokalizowane w całej 
Polsce a także poza granicami kraju. Emitent na dzień dzisiejszy dysponuje 25 specjalistycznymi 
cysternami do przewozu mas bitumicznych. Wszystkie cysterny posiadają nadajniki GPS i w każdym 
momencie można je zlokalizować, jak również analizować ich trasy. 
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3. Rynek i konkurencja 
 

3.1. Rynek asfaltów 

Emitent uzyskuje z działalności na rynku przewozu asfaltu około 40% przychodów ze sprzedaży. Z 
danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2008 roku w Polsce wyprodukowano ponad 
1.500 tys. ton asfaltu natomiast w 2007 roku ponad 1.600 tys. ton. Produkcja asfaltu w 2008 roku 
zmniejszyła się z powodu nierozstrzygnięcia w wyznaczonym terminie przetargów na budowę dróg. 
W ciągu dziewięciu miesięcy 2009 roku produkcja wyniosła 1.514 tys. ton. 

Prognozuje się, że polski rynek asfaltów będzie rynkiem rosnącym a zwłaszcza najbliższe 2-3 lata 
mogą okazać się dla producentów asfaltu nadzwyczaj dobre. Rządowe plany dotyczące budowy i 
modernizacji dróg przewidują znaczny wzrost wydatków finansowych na ten cel. Potwierdzeniem 
planowanych nakładów inwestycyjnych jest uchwalona przez Radę Ministrów uchwałą nr 163/2007 z 
dnia 25 września 2007 roku rządowa strategia „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-
2012”, która przewiduje budowę ponad tysiąca kilometrów nowych autostrad i dróg ekspresowych. 
Łącznie na budowę i modernizację dróg krajowych do roku 2012 Rada Ministrów zamierza 
przeznaczyć 120 mld zł.  

Producenci asfaltów prognozują, iż realizacja strategii rządowej „Program Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2008-2012” przyczyni się do wzrostu rynku produkcji asfaltów począwszy od roku 2010, co 
najmniej do roku 2012, zarówno pod względem wolumenów jak i osiąganych cen produktów.  
 
Rynek produkcji asfaltów w kraju zdominowany jest przez dwóch producentów Grupę Orlen, w której 
skład wchodzi spółka Orlen Asfalt Sp. z o.o. i Grupę Lotos ze spółką Lotos Asfalt Sp. z o. o.. 

W zakresie konkurencji krajowej Emitent, który posiada 25 jednostek jest jednym z największych 
przewoźników mas bitumicznych w kraju. Rynek ten składa się z kilku firm dysponujących min. 10 
jednostkami takich jak:  

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GABER Bernard Gawkowski, 
2. Anneberg Transpol Int. sp. z o. o., 
3. P.T.H.U. "LW-Trans" Lesław Pachulski. 

Konkurencje międzynarodową stanowią firmy związane z rafineriami, w obrębie których znajdują się 
siedziby tych firm. Zagraniczne firmy zajmujące się transportem mas bitumicznych liczą około 30-40 
jednostek. Firmy te jednak nie budują strategii opartej na ekspansji jak również nie starają się 
pozyskiwać zleceń na rynkach zagranicznych.  

Do grona potencjalnych zagranicznych konkurentów w zakresie przewozu mas bitumicznych można 
zliczyć min.:  

1. Scharrer & Andresen GmbH 
2. Schenk Papendrecht BV 

3.2. Rynek chemii płynnej 

Obszarem działalności, z której Emitent uzyskuje prawie 60% przychodów, jest przewóz substancji 
chemicznych oraz płynnych chemikaliów. Emitent ściśle współpracuje w zakresie transportu płynnych 
chemikaliów z największymi polskimi i europejskimi producentami chemii, dlatego też sytuacja 



I. PODSUMOWANIE 

 12

całego sektora chemicznego w Polsce i na świecie ma istotny wpływ na wyniki osiągane przez 
Emitenta.  

Z raportu sporządzonego przez CEFIC (European Chemical Industry Council) organizacji 
reprezentującej europejski przemysł chemiczny  pt. „Facts and figures: The European chemical 
industry in a worldwide perspective: 2009” wynika, że największym producentem chemii w Europie 
są Niemcy, za nimi znajduje się Francja, Włochy i Wielka Brytania. Razem te cztery kraje generują 
prawie 2/3 sprzedaży na chemicznym rynku europejskim - 329 bilionów euro. Jeśli dodamy Holandię, 
Hiszpanię, Belgię i Irlandię udział ten wzrasta do 88% - 475 bilionów euro. Polska jest największym 
nowym krajem Unii Europejskiej i produkuje 2/3 całej produkcji chemicznej nowoprzyjętych państw 
Unii. 
W 2007 roku wartość sprzedaży chemikaliów na europejskim rynku chemicznym była szacowana na 
537 bilionów euro. W ciągu ostatnich 10 lat wartość sprzedaży krajów członkowskich UE wzrosła o 
100%. Wewnętrzny rynek europejski ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój rynku chemicznego. 
Usunięcie zarówno barier handlowych, jak i nie handlowych było kluczowym czynnikiem 
wpływającym na wzrost i konkurencyjność chemicznego rynku wewnątrz unijnego. Wraz z 
dołączeniem dziesięciu nowych krajów, wewnętrzny rynek starej UE został dodatkowo wzmocniony. 
Do 2007 roku prawie połowa sprzedaży była realizowana wewnątrz UE (wyłączając sprzedaż 
krajową). Podczas, gdy sprzedaż chemikaliów wewnątrz UE rośnie, znaczenie sprzedaży krajowej 
spada, licząc tylko 28% ogólnej sprzedaży. 23% sprzedaży chemikaliów eksportowana jest poza 
obszar UE. Docelowymi krajami sprzedaży są kraje sąsiadujące z UE, Azja oraz państwa zrzeszone w 
Nafta. 
Polski przemysł chemiczny nie jest tak rozwinięty jak przemysł krajów Europy Zachodniej, obecnie 
jednak przechodzi etap szybkiego rozwoju. Prognozuje się, że wzorem państw rozwiniętych także i w 
Polsce wraz z rozwojem produkcji nowoczesnych wyrobów takich jak: motoryzacja, elektronika, art. 
gospodarstwa domowego itp., znacznie wzrośnie zastosowanie chemikaliów w gospodarce. Innym 
czynnikiem mogącym spowodować wzrost zapotrzebowania na chemikalia są rosnące potrzeby 
przemysłu i budownictwa spowodowane wzrostem dochodu narodowego. Wszystkie te procesy mogą 
spowodować znaczący wzrost popytu na produkty zakładów chemicznych takie jak: tworzywa 
sztuczne, kauczuki, farby, lakiery oraz na podstawowe surowce petrochemiczne olefiny i aromaty. 
Wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu chemicznego w roku 2008 wynosiła: 

a) w wyrobach chemicznych 47.525,6 mln zł, 
b) w wyrobach gumowych i z tworzyw sztucznych 41.764,8 mln zł. 

Cechą charakterystyczną przemysłu chemicznego szczególnie ważną dla Emitenta jest bardzo duża 
produkcja półproduktów, które podlegają późniejszej obróbce przez inne działy przemysłu. Dzięki 
produkcji dużej ilości półfabrykatów istotną rolę w łańcuchu produkcyjnym odgrywa transport. 
Przemysł chemiczny odznacza się również dużą wodochłonnością stąd charakterystyczną cechą 
lokalizacji ośrodków i zakładów chemicznych jest koncentracja w dorzeczu Wisły i Odry. Znaczna 
część produkcji polskiego przemysłu chemicznego pochodzi z kilkunastu największych zakładów 
chemicznych zlokalizowanych w różnych częściach kraju. 
W zakresie przewozu chemii płynnej do konkurencji krajowej zalicza się 4-5 firm będących spółkami 
córkami dużych zachodnich firm transportowych. Największe z tych firm osiągają obroty 2-3 razy 
większe od Emitenta i z reguły jest to wynikiem oddania im przez centrale części kontraktów na 
obsługę wybranych klientów. Do ważniejszych konkurentów Emitenta należą takie spółki jak: 

1. Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o., 
2. Rinnen Polska Sp. z o.o. Spedycja Międzynarodowa, 
3. Kube & Kubenz Polska Sp. z o.o. 
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Pozostałe większe firmy to przedsiębiorstwa powstałe jako spółki córki dużych polskich zakładów 
chemicznych, na ogół w wyniku ich przekształcenia z zakładowych działów transportu. Aktywnie 
działających firm tego typu jest 3 tj.: 

1. Transclean Sp. z o.o. (Grupa Ciech S.A.)  
2. Transtech Sp. z o.o. (Grupa ZCH Police S.A.) 
3. PCC Autochem Sp. z o.o.(Grupa PCC Rokita S.A.) 

Ich obroty są znacząco większe od obrotów Emitenta, jednak wynikają z obsługi spółki matki. 

Kolejną grupę stanowią firmy liczące do kilkudziesięciu pojazdów, które mogą być lub są 
bezpośrednią konkurencją Emitenta. Można do nich zaliczyć takie spółki jak: 

1. Stermann Spedition GmbH, 
2. Georg Buchner Int. Spedition GmbH, 
3. Alfred Talke GmbH & Co. KG. 

4. Dane finansowe 

4.1. Wybrane dane finansowe 
 
Tabela nr 4.1. - 1 Wybrane historyczne dane finansowe Emitenta (w tys. zł.) wg. UoR 
 
 2009 2008 2007 
Przychody netto ze sprzedaży 12.899 13.811 10.194 
Zysk/Starta na działalności operacyjnej 754 995 792 
Zysk/Strata brutto 416 29 561 
Zysk/Strata netto 500 199 487 
Aktywa ogółem 10.195 10.255 6.921 
Środki trwałe ogółem 7.383 7.379 5.004 
Długoterminowe aktywa finansowe  85 85 85 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7.851 8.412 5.683 
Zobowiązania długoterminowe 3.646 4.357 2.756 
Zobowiązania krótkoterminowe 3.970 3.919 2.852 
Kapitał własny 2.343 1.843 1.238 
Kapitał zakładowy 528 528 500 
Liczba akcji [szt.] 5.277.364 5.277.364 - 
Źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta zbadane przez biegłego rewidenta  
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Tabela nr 4.1. -2 Wybrane dane finansowe Emitenta za I kwartał 2010 (w tys. zł.) wg. UoR 
 

 II kwartał 
2010  

II kwartał 
2009  

I kwartał 
2010  

I kwartał 
2009  

Przychody netto ze sprzedaży 5.628 3.234 2.004 2.040 
Zysk/Starta na działalności operacyjnej 228 290 94 36 
Zysk/Strata brutto 174 216 15 12 
Zysk/Strata netto 174 216 15 12 
Aktywa ogółem 14.306 10.726 9.974 10.146 
Środki trwałe ogółem 7.006 7.290 7.175 7.425 
Długoterminowe aktywa finansowe  bd bd bd bd 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania bd bd bd bd 
Zobowiązania długoterminowe 3.646 4.066 3.646 4.075 
Zobowiązania krótkoterminowe 7.820 3.889 3.616 3.508 
Kapitał własny 2.533 2.580 2.359 2.364 
Kapitał zakładowy 528 528 528 528 
Liczba akcji [szt.] 5.277.364 5.277.364 5.277.364 5.277.364 
Źródło: Emitent  
 
Wartość przychodów netto ze sprzedaży Emitenta w okresie od 2006 do 2008 roku wzrastała, o 29% 
w 2007 roku w porównaniu z 2006 rokiem o 35% w 2008 roku  w porównaniu z 2007 rokiem. W 
roku 2009 przychody netto ze sprzedaży uległy nieznacznemu obniżeniu o ok. 6%  w porównaniu z 
2008 rokiem. 
 

Wzrost przychodów w 2007 roku w porównaniu z 2006 rokiem był w znaczącym stopniu generowany 
przez  przychody z tytułu przewozu bitumów. Było to efektem wprowadzenia przez Spółkę w 
pierwszej połowie 2007 roku do ruchu 10 nowych autocystern. W roku 2007 nastąpił nieznaczny 
spadek przychodów z tytułu przewozu płynnych ładunków chemicznych transportem obcym. Był on 
spowodowany tym, że większość przychodów z przewozu ładunków chemicznych Emitent realizował 
w EURO, a w 2007 roku polski złoty znacznie się wzmocnił w stosunku do EURO. Jednak po 
uwzględnieniu przychodów zrealizowanych transportem własnym sumarycznie w 2007 roku wartość 
przychodów z płynnej chemii nieznacznie wzrosła. 
 
Rok 2008 był kolejnym rokiem kiedy nastąpił wzrost przychodów w poszczególnych obszarach 
działalności w stosunku do roku 2007. Wzrost przychodów wynikał z rozbudowy sieci biur 
krajowych i zagranicznych Spółki, których działalność zaowocowała wejściem na nowe rynki. 
Struktura przychodów ze sprzedaży w 2008 roku nie uległa znaczącym zmianom w porównaniu do 
roku poprzedniego. Przychody z tytułu przewozu chemii płynnej stanowiły około 54 % udział w 
przychodach ogółem, natomiast przychody z przewozu mas bitumicznych stanowiły około 37% 
udział. 
 
Na początku 2009 roku Emitent odczuł pogorszenie sytuacji w gospodarce europejskiej, czego 
wyrazem był spadek produkcji w branży chemicznej, a co za tym idzie spadek popytu na usługi 
transportowe. W związku z powyższym Emitent położył nacisk przede wszystkim na utrzymaniu 
poziomu przychodów realizowanych z przewozu chemii płynnej na poziomie zbliżonym do 2008 
roku. Przy niższych przychodach uzyskiwanych od dotychczasowych klientów Emitent  pozyskał 
nowych klientów w obszarze związanym z przewozem chemii płynnej. W roku 2009 Spółka 
odnotowała blisko 10% spadek przychodów z przewozu mas bitumicznych w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. Powodem był niższy wolumen przewozów zrealizowany w 
pierwszych miesiącach 2009 roku.  
 
W I kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 2 mln zł i były zbliżone do przychodów w 
I kwartale 2009 roku. Biorąc pod uwagę sezonowość sprzedaży, Emitent każdorazowo w I kwartale 
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roku obrotowego odnotowuje niższe przychody. Większość sprzedaży przypada na okres od maja do 
listopada kiedy to Spółka realizuje najwięcej przewozów mas bitumicznych oraz chemii płynnej.  
W pierwszych II kwartałach 2010 roku Spółka odnotowała znaczący wzrost przychodów w stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły o ponad 44% i 
osiągnęły wartość 7.632 tys. zł. W II kwartale 2010 roku, Spółka osiągnęła przychody netto ze 
sprzedaży w wysokości wyższej niż w całym pierwszym półroczu 2009 roku. Tak znacząca dynamika 
przychodów miała miejsce głównie w obszarze prowadzonej przez Spółkę działalności jaką jest 
transport mas bitumicznych i była wynikiem podpisanych na początku kwietnia 2010 roku umów 
m.in. z Lotos Asfalt sp. z o.o.. Przedmiotem umów jest świadczenie usług transportowych w zakresie 
przewozu asfaltów oraz ciężkiego oleju opałowego na terenie kraju i zagranicy.  

 

4.2. Struktura aktywów i pasywów  
 
Poniżej przedstawiono podstawowe wskaźniki struktury aktywów Emitenta. 
 
Tabele nr 4.2. - 1 Struktura aktywów Emitenta [w %] 
 

Pozycja 2009 2008 2007 
Aktywa trwałe/Aktywa 72,42 71,96 72,30 
Aktywa obrotowe/Aktywa 27,58 28,04 27,70 
Zapasy/Aktywa 0,00 0,00 0,00 
Należności krótkoterminowe/Aktywa 25,12 25,11 23,02 
Inwestycje krótkoterminowe/Aktywa 1,14 1,27 2,53 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe/Aktywa 1,32 1,66 2,15 

Źródło: Emitent 
 
 

Pozycja II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

Aktywa trwałe/Aktywa 48,97 67,96 71,94 73,18 
Aktywa obrotowe/Aktywa 51,03 32,04 28,06 26,82 
Zapasy/Aktywa bd bd bd bd 
Należności krótkoterminowe/Aktywa 48,56 29,86 24,83 23,74 
Inwestycje krótkoterminowe/Aktywa bd bd bd bd 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe/Aktywa 

bd bd bd bd 
Źródło: Emitent 
 
 
W okresie objętym historycznymi sprawozdaniami finansowymi oraz w I kwartale 2010 roku Emitent 
utrzymywał jednolitą strukturę aktywów.  
 
W latach 2007 – 2009 aktywa trwałe stanowiły średnio 72% udział w aktywach ogółem natomiast 
aktywa obrotowe to ok. 28% sumy bilansowej. Na aktywa trwałe w latach 2007-2009 składały się w 
znacznej mierze środki trwałe, w których środki transportu stanowiły około 82 - 84%. Spółka w 
kolejnych latach obrotowych inwestowała w środki transportowe do przewozu chemii płynnej 
finansując ich zakup środkami własnymi.  
W I kwartale 2010 roku struktura aktywów Emitenta była zgodna z tendencją lat poprzednich. Aktywa 
trwałe w I kwartale 2010 roku nadal stanowiły 72% sumy bilansowej, natomiast aktywa obrotowe to 
udział 28%. 
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Podobnie jak w przypadku aktywów trwałych, udział aktywów obrotowych w aktywach Spółki 
ogółem zarówno w latach 2007 – 2009, jak i w I kwartale 2010 utrzymywał się na stałym około 25% 
poziomie. 
 
Aktywa obrotowe w latach 2007 – 2009 to w przeważającej mierze należności od kontrahentów 
stanowiące odpowiednio 91% w 2009 roku, 90% w 2008 roku i 83% w 2007 roku sumy aktywów 
obrotowych. Spółka z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności tzn. usługowy przewóz mas 
bitumicznych i chemii nie posiadała w analizowanym okresie zapasów. 
 
W II kwartale 2010 roku, w wyniku znaczącego wzrostu sprzedaży, należności krótkoterminowe 
Emitenta wzrosły ponad dwukrotnie w stosunku do analogicznego okresu roku 2009. W związku z 
powyższym wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku zmianie uległa struktura aktywów Spółki, udział 
aktywów obrotowych stanowił ponad 50%, natomiast należności krótkoterminowe stanowiły 48% 
sumy aktywów.  
 
Tabele nr 4.2. - 2 Struktura pasywów [w %] 
 

Wyszczególnienie 2009 2008 2007 
kapitały własne/pasywa 22,99 17,97 17,89 
rezerwy na zobowiązania/pasywa  2,31 1,34 0,75 
zobowiązania długoterminowe/ pasywa 35,76 42,48 39,82 
zobowiązania krótkoterminowe/ pasywa 38,94 38,21 41,21 
rozliczenia międzyokresowe/pasywa 0,00 0,00 0,33 
Razem 100,00 100,00 100,00 
Źródło: Emitent 
 

Wyszczególnienie 

II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

kapitały własne/pasywa 17,70 24,05 23,65 23,30 
rezerwy na zobowiązania/pasywa  bd bd bd bd 
zobowiązania długoterminowe/ pasywa 25,49 37,91 36,36 40,16 
zobowiązania krótkoterminowe/ pasywa 54,66 36,26 36,25 34,58 
rozliczenia międzyokresowe/pasywa bd bd bd bd 
Źródło: Emitent 
 
Podobnie jak struktura aktywów, struktura pasywów w latach 2007 – 2009 oraz w I kwartale 2010 
roku była bardzo jednolita. Kapitały własne stanowiły ok. 18% w 2007 i 2008 roku sumy bilansowej 
oraz 23% sumy bilansowej w 2009 roku i I kwartale 2010 roku. Na strukturę kapitałów własnych w 
2008 roku miał wpływ przede wszystkim spadek zysku netto w porównaniu do 2007 roku o 59% 
skompensowany emisją akcji serii C powyżej ich wartości nominalnej, która została przeznaczona na 
kapitał zapasowy w kwocie 643 tys. zł.  
Na wzrost udziału kapitału własnego w roku 2009 miał wpływ przede wszystkim zysk netto 
wypracowany w 2009 roku, który wzrósł w porównaniu z rokiem 2008 ponad dwukrotnie. Podobnie 
wzrost udziału w I kwartale 2010 kapitałów własnych w sumie bilansowej był efektem wzrostu zysku 
netto o 20% w porównaniu z I kwartałem 2009 roku. 
 
Istotną pozycję pasywów  stanowią zobowiązania długoterminowe stanowiące od 40% w 2007 roku, 
42% w 2008 roku do około 36% w 2009 roku i I kwartale 2010 roku sumy bilansowej. Zobowiązania 
długoterminowe w omawianych latach w całości stanowiły zobowiązania z tytułu leasingu 
tankkontenrów i środków transportu. W większości umowy leasingowe zostały zawarte na okres do 5 
lat. Emitent nie posiadał długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek bankowych. 
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Kwota zobowiązań krótkoterminowych w okresie od 2007 do 2009 roku uległa zwiększeniu z 
2.852,00 tys. zł w 2007 roku do 3.919 tys. zł w 2008 i 3.970,00 tys. zł w 2009 roku, co daje 
odpowiednio 41% , 38% i 39% sumy bilansowej. Zobowiązania krótkoterminowe składają się 
w przeważającym stopniu z zobowiązań handlowych i zobowiązań z tytułu umów leasingowych. 
Emitent korzystał z krótkoterminowych kredytów oraz pożyczek bankowych, których udział w sumie 
bilansowej był nieznaczny i w 2009 roku wyniósł 4,11%, w 2008 wyniósł 1,13%, w 2007 wyniósł 
11,4%. 
 
W I kwartale 2010 roku udział zobowiązań krótkoterminowych w pasywach uległy zmniejszeniu w 
porównaniu z rokiem 2009  i wynosił 36%. Większość zobowiązań krótkoterminowych Spółki to 
nadal zobowiązania handlowe i raty leasingowe. 
 
W II kwartale 2010 roku Spółka podpisała wieloletnie umowy o współpracy z Lotos Asfalt sp. z o.o., 
w wyniku czego nastąpił znaczący wzrostu przychodów ze sprzedaży, a co za tym idzie wzrost 
zobowiązań krótkoterminowych Emitenta. Udział zobowiązań krótkoterminowych w pasywach 
bilansu Spółki w II kwartale 2010 roku wzrósł do około 55% z 36% w I kwartale 2010 roku. 
 

4.3. Rentowność 
 
Poniżej przedstawiono poziomy marż uzyskiwanych na poszczególnych poziomach rachunku 
wyników. 
 
Tabele nr 4.3. - 1 Podstawowe wskaźniki rentowności Emitenta [w %] 
 

Pozycja 2009 2008 2007 
Rentowność sprzedaży brutto 14,20 14,60 15,10 
Rentowność sprzedaży netto 5,04 6,01 7,23 
Rentowność EBITDA 12,15 12,04 12,01 
Rentowność EBIT 5,85 7,20 7,78 
Rentowność brutto 3,23 0,20 5,50 
Rentowność netto 3,88 1,43 4,78 
Rentowność Aktywów (ROA) 4,91 1,92 7,04 
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 21,38 10,69 39,34 
 

Pozycja II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

Rentowność sprzedaży brutto bd bd bd bd 
Rentowność sprzedaży netto 3,77 7,59 3,60 1,42 
Rentowność EBITDA 7,80 15,33 15,34 11,28 
Rentowność EBIT 3,77 8,96 4,69 1,76 
Rentowność brutto 3,09 6,67 0,75 0,59 
Rentowność netto 3,09 6,67 0,75 0,59 
Rentowność Aktywów (ROA) 1,22 2,01 0,15 0,12 
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 6,86 8,35 0,64 0,51 
Źródło: Emitent 
 
 
Zarówno rentowność sprzedaży brutto jak i rentowność EBITDA w analizowanym okresie 
utrzymywały się na stałym poziomie odpowiednio 14-15% i 12%.  
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W roku 2008, w porównaniu z rokiem 2007, Emitent odnotował spadek rentowności na wszystkich 
poziomach działalności, z wyjątkiem nieznacznego wzrostu rentowności EBITDA, będącego efektem 
przede wszystkim znaczącego wzrostu amortyzacji, aż o 55% w 2008 roku do 2007 roku. Spadek 
rentowności w 2008 roku był związany przede wszystkim z kryzysem gospodarczym. Emitentowi 
udało się zwiększyć skalę prowadzonej działalności jednocześnie obniżając marże. Znacznym 
czynnikiem, mającym wpływ na obniżenie rentowności na wszystkich poziomach, był spadek zysku 
brutto o 95% oraz zysku netto o 60%, który był związany ze wzrostem o 116 % kosztów finansowych 
w tym innych kosztów finansowych związanych z rozliczeniem ujemnych różnic kursowych  
związanych z przyjętą do sprawozdań wyceną leasingów. Niezrealizowane różnice kursowe związane 
z przyjętą do sprawozdania finansowego wyceną leasingowanych środków transportu w kwotach 
bezwzględnych wyniosły w 2008 roku 915 tys. PLN a w roku 2007 8 tys. PLN.  
 
W 2009 roku pomimo nieznacznego spadku przychodów ze sprzedaży Emitent zanotował znaczący 
wzrost zysku brutto o 1.334% oraz zysku netto tj. o ponad 151% w porównaniu z 2008 rokiem. W 
efekcie nastąpiła znacząca poprawa  wskaźników rentowność brutto i  netto. W roku 2009 Spółka 
nadal odczuwała skutki kryzysu finansowego realizując niższe marże na poziomie operacyjnym. 
 
W I kwartale 2010 roku nastąpiła poprawa wskaźników rentowności w porównaniu z I kwartałem 
2009 roku. Był to efekt znaczącej poprawy wyników finansowych Emitenta uzyskiwanych na 
wszystkich poziomach aktywności. Przy tych samych przychodach kwartał do kwartału Emitent 
osiągnął wzrost zysku operacyjnego o 160% w I kwartale 2010 roku w porównaniu z I kwartałem 
2009 roku oraz 30% wzrost zysku brutto i netto porównując analogiczne okresy. 
 
W II kwartale 2010 roku wskaźniki rentowności uległy obniżeniu w porównaniu z analogicznym 
okresem roku 2009. Przyczyną obniżenia wskaźników rentowności był spadek zysku ze sprzedaży o 
14 % zysku na działalności operacyjnej o 21% i zysku brutto oraz netto o 19 % przy jednoczesnym 
wzroście przychodów ze sprzedaży o 74% w stosunku do I kwartału 2009 roku. Bezpośrednią 
przyczyną spadku rentowności była konieczność poniesienia przez Spółkę dodatkowych kosztów 
związanych z obsługą znacznie poszerzonego rynku prowadzenia działalności. Spółka oczekuje, iż 
nakłady finansowe i organizacyjne poniesione w II kwartale 2010 roku na zwiększenie sprzedaży 
będą miały swoje odzwierciedlenie w II półroczu 2010 roku.  

4.4. Płynność i zadłużenie 
 
Tabele nr 4.4. - 1 Podstawowe wskaźniki płynności finansowej Emitenta 
 

Pozycja 2009 2008 2007 
Wskaźnik bieżący 0,71 0,73 0,67 
Wskaźnik szybki 0,71 0,73 0,67 
Wskaźnik natychmiastowy 0,03 0,03 0,06 
wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym 0,32 0,25 0,25 
wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,75 0,81 0,81 
wskaźnik zadłużenia długoterminowego 1,56 2,36 2,23 
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 3,25 4,49 4,53 
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Pozycja II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

Wskaźnik bieżący bd bd bd bd 
Wskaźnik szybki bd bd bd bd 
Wskaźnik natychmiastowy bd bd bd bd 
wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem 
własnym 

bd bd bd bd 

wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,80 0,74 
            

0,73    
            

0,70    

wskaźnik zadłużenia długoterminowego 1,44 1,51 
            

1,53    
            

1,52    

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 4,53 3,08 
            

3,07    
            

3,01    
 Źródło: Emitent 
 
W latach 2007 – 2009 Spółka utrzymywała wskaźniki płynności finansowej na niezmiennym 
poziomie i biorąc pod uwagę charakter prowadzonej przez Emitenta działalności należy je uznać za 
bezpieczne. Spółka nie posiada zapasów stąd wielkość wskaźników bieżącej i szybkiej płynności jest 
na tym samym poziomie. Należy zauważyć, że w 2009 roku poprawie uległ wskaźnik pokrycia 
majątku kapitałem własnym, który w coraz większym stopniu finansuje majątek trwały posiadany 
przez Spółkę. Zmniejszył się tym samym udział zobowiązań w finansowaniu aktywów Emitenta. 
 
W I kwartale 2010 roku wskaźnik zadłużenia ogółem oraz zadłużenia kapitałów własnych 
pozostawały na zbliżonym poziomie w porównaniu z I kwartałem 2009 roku. Niewielki wzrost 
zadłużenia ogółem oraz kapitału własnego był efektem 3% wzrostu zadłużenia krótkoterminowego 
Spółki w I kwartale 2010 w stosunku do analogicznego okresu roku 2009.  
 
W II kwartale 2010 roku Emitent odnotował nieznaczny wzrost zadłużenia ogółem w stosunku do I 
kwartału 2010 roku oraz w stosunku do prezentowanych kwartałów roku 2009. Było to efektem 
głównie wzrostu zadłużenia krótkoterminowego związanego z obsługą zwiększonej sprzedaży Spółki 
(wzrost sprzedaży o 174% w porównaniu z I kwartałem 2009 roku). Wzrost zadłużenia 
krótkoterminowego był też przyczyną pogorszenia się wskaźnika zadłużenia kapitału własnego z 
około 3 w I kwartale 2010 roku do ponad 4 w II kwartale 2010 roku. 
 

Tabela nr 4.4. - 2 Wskaźniki zadłużenia Emitenta 
 

Wskaźniki 2009 2008 2007 

wskaźnik zadłużenia 0,75 0,81 0,81 
wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym 3,25 4,49 4,53 
wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym 0,81 0,84 0,80 
 
 

Wskaźniki II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

wskaźnik zadłużenia 0,80 0,74 0,73 0,70 

wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym 4,53 3,08 
            

3,07    
            

3,01    
wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem 
stałym 0,88 0,91 

 
0,83 

 
0,80 

Źródło: Emitent 
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Spółka bieżącą działalność, związaną ze świadczeniem usług transportowych ładunków chemicznych i 
mas bitumicznych, finansowała w dużej mierze kredytem kupieckim, którego udział w pasywach 
ogółem w latach 2009 – 2007 kształtował się na poziomie 41% w 2007 roku, 38% w 2008 roku i 39% 
w 2009 roku.  W latach 2007 - 2009 wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym ulegał 
poprawie. W roku 2009 udział kapitału własnego w obsłudze zadłużenia Spółki uległ znaczącej 
poprawie głównie z powodu wypracowania przez Spółkę znaczącego zysku netto przeznaczonego w 
całości na kapitał zapasowy. Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku Spółki w 2009 roku 
wzrósł o 5,01% w porównaniu do 2008 roku, przy spadku udziału zadłużenia ogółem o 5,99% w roku 
2009 w porównaniu do 2008 roku. 
 
W I kwartale 2010 roku udział kapitałów długoterminowych w finansowaniu majątku trwałego wzrósł 
głównie w efekcie 3% spadku majątku trwałego w porównaniu z I kwartałem 2009 roku przy 
niezmiennym poziomie kapitałów własnych i zadłużenia długoterminowego. 
 
W II kwartale 2010 roku nastąpił wzrost zadłużenia ogółem Spółki w efekcie wzrostu zobowiązań 
handlowych związanych z dynamicznym wzrostem sprzedaży Spółki w tym kwartale. Wg stanu na 
koniec II kwartału 2010 roku wartość kapitałów własnych Emitenta pozostała na zbliżonym poziomie 
do analogicznego okresu roku 2009 i wyniosła około 2,5 mln złotych. Spadkowi uległy zobowiązania 
długoterminowe, które na koniec II kwartału 2010 roku wyniosły 3,6 mln zł, w porównaniu z 4,0 mln 
zł w II kwartale 2009 roku.  
 
Spółka nie posiadała w analizowanym okresie i nie posiada na dzień zatwierdzenia Prospektu rezerw i 
zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Spółce został udzielony limit wierzytelności 
przez Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie którego w dniu 20 lipca 2010 roku wystawione 
zostały dwie gwarancje bankowe na kwotę 100.000,00 pln każda stanowiące zabezpieczenie 
należytego wykonania umów o świadczenie usług transportowych z dnia 1 kwietnia 2010 r. o 
numerach LD/02/10 i LD/02/10 zawarty między Emitentem a Lotos Asfalt Sp. z o.o. 

5. Czynniki ryzyka 
 
Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta  
 Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą  
 Ryzyko związane ze wzrostem cen paliw 
 Ryzyko stopy procentowej  
 Ryzyko walutowe  
 Ryzyko konkurencji  
 Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego i prawnego 
 Ryzyko związane z polityką gospodarczą  

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 
 Ryzyko akcjonariatu 
 Ryzyko sezonowości  
 Ryzyko związane z utratą lub trudnościami w zatrudnieniu kluczowych pracowników  
 Ryzyko związane z posiadaniem niewielkich kapitałów własnych 
 Ryzyko związane z możliwością wystąpienia kolizji drogowej i zniszczenia ładunku 
 Ryzyko związane ochroną informacji handlowej 
 Ryzyko związane z dużym udziałem przychodów uzyskiwanych od jednego zleceniodawcy  
 Ryzyko wskazane w opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2009 

rok 
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Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 
 Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Publicznej Oferty 
 Ryzyko niedojścia Emisji Akcji Serii D do skutku 
 Ryzyko związane z zasadami dystrybucji Akcji Serii D 
 Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu 
 Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen Akcji 
 Ryzyko związane z odmową dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu giełdowego 
 Ryzyko związane z notowaniem Akcji oraz Praw do Akcji Emitenta 
 Ryzyko opóźnienia we wprowadzaniu Akcji serii B, Akcji serii C, Akcji serii D oraz Praw do 

Akcji serii D do obrotu giełdowego 
 Ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie emisji akcji Emitenta 
 Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań wynikające z art. 20 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
 Ryzyko związane z uchyleniem uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego 
 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 
 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego 
 Ryzyko dotyczące możliwości skorzystania przez Komisję z uprawnień określonych w art. 51 

ust. 4 Ustawy o Ofercie  
 Ryzyko wynikające z naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 16 i 

art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej 
 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 
 

6. Publiczna oferta akcji serii D 

6.1. Akcje dopuszczane i wprowadzane do obrotu na GPW 
 
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie od obrotu na rynku 
regulowanym nie więcej niż 3.300.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda, w tym: 
 

 2.500.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B 
 277.364 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C  
 nie więcej niż 522.636 Akcji zwykłych na okaziciela Serii D oferowanych w ramach 

Publicznej Oferty 
 a także nie więcej niż 522.636 Praw do Akcji Serii D. 

 

6.2. Warunki Publicznej Oferty 
 
Akcje Serii D zostaną zaoferowane inwestorom w następujących transzach: 
Transza Dużych Inwestorów (TDI) - 444.236 sztuk, 
Transza Małych Inwestorów (TMI)  - 78.400 sztuk. 
 
Maksymalna Cena Emisyjna Akcji serii D wynosi 10 zł za sztukę. 
 
Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Dużych Inwestorów zostanie przeprowadzony proces budowy 
Księgi Popytu, podczas którego inwestorzy będą składać Deklaracje Nabycia Akcji Oferowanych.  
W oparciu o jego wyniki ustalona zostanie Cena Emisyjna Akcji serii D, która zostanie przekazana do 
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publicznej wiadomości, w trybie art. 54 ust.3 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem zapisów na Akcje 
Oferowane.  
Cena Emisyjna Akcji Serii D będzie stała i jednakowa dla obydwu transz i nie będzie wyższa niż 
Maksymalna Cena Emisyjna. 
 
W przypadku nie dojścia do skutku procesu budowy Księgi Popytu Zarząd Emitenta ustali Cenę 
Emisyjną Akcji serii D w oparciu o rekomendację Oferującego. 
Wyniki tego procesu mogą także stanowić podstawę podjęcia decyzji o odwołaniu lub zawieszeniu 
Oferty.  Księga Popytu nie zostanie podana do publicznej wiadomości. 
 
Inwestorzy mogą składać zapisy na Akcje Serii D w POK DM BOŚ S.A. (załącznik nr 5 Prospektu)  
według następujących zasad:  
- TMI – minimalny zapis wynosi 10 sztuk Akcji Serii D, maksymalny jest równy liczbie Akcji Serii 

D zaoferowanych do objęcia w tej transzy, 
- TDI - minimalny zapis składany poza procesem budowania Księgi Popytu wynosi 10.000 Akcji 

Serii D, maksymalny zapis jest równy liczbie Akcji Serii D zaoferowanych do objęcia w tej 
transzy. 

 
W przypadku inwestorów, którzy zostaną umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, zapis może 
opiewać na liczbę Akcji Serii D mniejszą niż 10.000 (zgodnie z Listą Wstępnego Przydziału). 
W Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii D inwestor musi wskazać liczbę nie mniejszą niż 
10.000 akcji i nie większą niż liczba Akcji Serii D oferowanych w TDI. 

6.3. Terminy Publicznej Oferty 
 

Czynność Termin 

Publikacja Prospektu Emisyjnego Spółki 
niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu, nie 

później jednak niż przed dniem rozpoczęcia 
Publicznej Oferty. 

Otwarcie Publicznej Oferty Akcji serii D 25 października 2010 r. 

Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w 
Transzy Dużych Inwestorów  

25 - 26 października 2010 r. do godz. 15.00. 

Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do 
publicznej wiadomości 

26 października 2010 r. 

Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych 
Inwestorów  

27 października - 5 listopada 2010 r. 

Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych 
Inwestorów 

27 października - 5 listopada 2010 r. 

Planowany termin przydziału Akcji Serii D do 10 listopada 2010 r. 

 

6.4. Wpłaty na Akcje serii D 

Transza Dużych Inwestorów 

Wpłata za Akcje Serii D oferowane w TDI musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby 
najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w TDI wpłynęła na rachunek Oferującego.  
Wpłata na Akcje Serii D zaoferowane w Transzy Dużych Inwestorów dokonywana jest  
 gotówką lub 
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 przelewem na rachunek Oferującego numer: 55 1540 1157 2115 6610 4333 0011, prowadzony 
przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 2 Oddział w Warszawie z podanym w tytule wpłaty:  
1. w przypadku osób fizycznych: imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL oraz  dopiskiem: 

„wpłata na Akcje Spółki Trans Polonia S.A.” 
2. w pozostałych przypadkach: nazwą subskrybenta oraz dopiskiem:  „wpłata na Akcje Spółki 

Trans Polonia S.A.” 
 wszelkimi innymi formami płatności pod warunkiem zaakceptowania ich przez Oferującego. 
 
Transza Małych Inwestorów 
Wpłata za Akcje Serii D oferowane w TMI musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby 
najpóźniej w momencie złożenia zapisu wpłynęła na rachunek Oferującego.  
Wpłata na Akcje Serii D zaoferowane w Transzy Małych Inwestorów dokonywana jest  
 gotówką lub 
 przelewem na rachunek Oferującego numer: 81 1540 1157 2001 6610 4333 0005, prowadzony 

przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 2 Oddział w Warszawie z podanym w tytule wpłaty 
imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL oraz  dopiskiem: „wpłata na Akcje Spółki Trans 
Polonia S.A.”, 

 wszelkimi innymi formami płatności pod warunkiem zaakceptowania ich przez Oferującego. 
 

6.5. Przydział Akcji serii D 

 

Transza Małych Inwestorów 

Po dokonaniu ewentualnych przesunięć Akcji Serii D pomiędzy transzami i zmian wielkości transz 
Zarząd Emitenta, w oparciu o prawidłowo przyjęte i w pełni opłacone zapisy, dokona przydziału akcji.  

W przypadku, gdy liczba Akcji Serii D, na które złożono zapisy będzie niższa lub równa liczbie Akcji 
Serii D oferowanych w TMI, Akcje zostaną przydzielone wszystkim inwestorom stosownie do 
złożonych zapisów. 
 
W przypadku, gdy popyt na Akcje Serii D w TMI będzie wyższy od liczby Akcji Serii D 
zaoferowanych w tej transzy, wówczas inwestorom zostaną przydzielone Akcje Serii D na zasadzie 
proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji będzie wyrażona w procentach z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Ułamkowe części Akcji Serii D nie będą przydzielane. 

W przypadku, gdy pozostaną Akcje Serii D nieprzydzielone w wyniku zaokrągleń, Akcje te zostaną 
przydzielone kolejno inwestorom, którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji Serii D. W 
przypadku zapisów na jednakową liczbę Akcji Serii D o przydziale zadecyduje Emitent 

Transza Dużych Inwestorów 

Akcje Serii D oferowane w TDI, zostaną wstępnie przydzielone przez Zarząd Emitenta w oparciu o 
złożone przez inwestorów Deklaracje. Po zapoznaniu się ze złożonymi Deklaracjami, Zarząd Emitenta 
na podstawie rekomendacji Oferującego, dokona uznaniowego wstępnego przydziału Akcji Serii D.  

Akcje Serii D zostaną wstępnie przydzielone wybranym inwestorom, którzy w Deklaracji wskazali 
cenę nie niższą niż Cena Emisyjna Akcji Serii D, w liczbie nie większej niż liczba określona w tej 
Deklaracji. 

Łączny wstępny przydział dla wszystkich inwestorów (Lista Wstępnego Przydziału) może opiewać na 
liczbę Akcji Serii D nie większą niż liczba Akcji zaoferowanych w Transzy Dużych Inwestorów. 
Łączny wstępny przydział może opiewać na liczbę Akcji mniejszą niż liczba Akcji Oferowanych w 
TDI. Sytuacja taka będzie mieć miejsce, w przypadku gdy inwestorzy złożą Deklaracje na łączną 
liczbę Akcji mniejszą niż liczba Akcji Oferowanych w TDI. 
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Rekomendacja Oferującego dotycząca Listy Wstępnego Przydziału Akcji Serii D będzie uwzględniać 
następujące czynniki: 

 pozycję danego inwestora na rynku polskim lub rynkach, na których działa inwestor, 
 ocenę działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 

W oparciu o dokonany uznaniowy wstępny przydział Akcji Serii D, Oferujący najpóźniej do godz. 
11.00 pierwszego dnia przyjmowania zapisów w TDI dostarczy inwestorom, za pośrednictwem faxu, 
informacje o liczbie wstępnie przydzielonych Akcji Serii D oraz wezwanie do dokonania pełnej 
wpłaty za wstępnie przydzielone Akcje Serii D.  

Powyższa informacja będzie zawierać liczbę Akcji Serii D, na jaką powinien opiewać zapis, Cenę 
Emisyjną Akcji Serii D, termin w którym inwestor powinien złożyć zapis i dokonać wpłaty oraz 
kwotę, jaką inwestor będzie zobowiązany opłacić zapis oraz numer konta, na które inwestor dokona 
wpłaty za Akcje Serii D. Za skuteczne poinformowanie inwestora uważa się przesłanie powyższej 
informacji faksem na numer wskazany w  Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii D. 

Po wysłaniu do inwestora informacji o liczbie wstępnie przydzielonych Akcji Serii D, nie będą 
dokonywane zmiany w Liście Wstępnego Przydziału. W przypadku niedokonania na rzecz inwestora 
wstępnej alokacji nie zostanie do niego wysłana informacja o liczbie wstępnie przydzielonych Akcji 
Serii D. 

Zobowiązania inwestorów, do których w terminie wskazanym w niniejszym punkcie (tj. do 
godz.11:00 pierwszego dnia przyjmowania zapisów w TDI) nie zostaną przesłane powyższe 
informacje, wygasają. 

Podstawą wstępnego przydziału Akcji Serii D dla zarządzającego portfelem na zlecenie będzie łączna  
Deklaracja złożona w imieniu osób, których rachunkami zarządza i na rzecz których zamierza nabyć 
Akcje Serii D. Osobom, w imieniu których złożono jedną łączną Deklarację, przydziału dokonana 
zarządzający z puli Akcji Serii D jemu wstępnie przydzielonych. Zarządzający dokona przydziału 
Akcji Serii D zgodnie z obowiązującymi w danej instytucji zasadami zarządzania portfelem na 
zlecenie. 

Po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami Zarząd Emitenta, w oparciu o opłacone 
zapisy, dokona ostatecznego przydziału Akcji Serii D.  

Ostateczny Przydział Akcji Serii D zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. 

W pierwszym etapie zostaną przydzielone Akcje Serii D inwestorom, którzy zostali umieszczeni na 
Liście Wstępnego Przydziału i którzy opłacili zapis zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. 
Przydział dla tych inwestorów nastąpi w liczbie zgodnej ze złożonymi zapisami, pod warunkiem 
opłacenia zapisu. W przypadku, gdy wszystkie Akcje Serii D przeznaczone do objęcia w Transzy 
Dużych Inwestorów zostaną należycie opłacone, ostateczny przydział Akcji Serii D zakończy się na 
pierwszym etapie. 

Jeżeli pierwszy etap przydziału zostanie dokonany na liczbę Akcji Serii D mniejszą niż przeznaczona 
do objęcia w Transzy Dużych Inwestorów (z uwzględnieniem ewentualnych przesunięć między 
transzami) – następuje drugi etap ostatecznego przydziału Akcji Oferowanych. 

W drugim etapie Akcje Serii D zostaną przydzielone wszystkim pozostałym inwestorom, którzy 
złożyli i opłacili zapisy na Akcje Serii D, w tym (a) inwestorom, którzy nie zostali umieszczeni na 
Liście Wstępnego Przydziału, a którzy złożyli i opłacili zapisy, (b) inwestorom, którzy dokonali 
wpłaty niepełnej lub złożyli zapisy na inną liczbę Akcji Serii D niż wskazana w zaproszeniu (przy 
czym Emitent zastrzega sobie prawo uznaniowego wyboru  inwestorów którym przydzieli Akcje).  
Liczba Akcji Serii D, na którą Emitent może dokonać przydziału w drugim etapie, stanowi różnicę 
pomiędzy liczbą zaoferowanych Akcji Serii D w TDI (po dokonaniu ewentualnych przesunięć między 
transzami) a liczbą Akcji Serii D przydzielonych w pierwszym etapie ostatecznego przydziału. 

W przypadku, gdy liczba Akcji Serii D, na które złożono ww. zapisy będzie niższa lub równa liczbie 
Akcji Serii D, na którą Zarząd Emitenta może dokonać przydziału w drugim etapie – Akcje Serii D 
zostaną przydzielone wszystkim inwestorom stosownie do złożonych zapisów. Jeżeli złożone ww. 
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zapisy opiewać będą na większą liczbę Akcji Serii D niż ta, na którą Zarząd Emitenta może dokonać 
przydziału w drugim etapie – Akcje Serii D zostaną przydzielone zgodnie z uznaniem Emitenta. 

Ułamkowe części Akcji Serii D nie będą przydzielane, podobnie jak nie będą przydzielane Akcje Serii 
D łącznie kilku inwestorom. Akcje Serii D nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone, 
po jednej Akcji, kolejno inwestorom, którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji Serii D. W 
przypadku zapisów na jednakową liczbę Akcji Serii D o przydziale zadecyduje Emitent. 

Emitent może odmówić dokonania przydziału Akcji Serii D w przypadku, gdy zapis zostanie złożony 
przez lub w imieniu inwestora prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Emitenta. 

6.6. Dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu regulowanego na GPW 
 
Zamiarem Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać objętymi Akcjami Serii D.  
W tym celu planowane jest dopuszczenie i wprowadzenie notowań Praw do Akcji Serii D 
niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. Emitent dołoży 
wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii D na rachunkach w KDPW 
zostały zapisane PDA w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Akcji Serii D. PDA zostaną 
zapisane na rachunkach inwestorów. 
 
Jednocześnie Emitent nie wyklucza możliwości rezygnacji z notowania PDA w przypadku 
wcześniejszej  rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D.  
 
Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o równoczesne dopuszczenie i wprowadzenie Akcji istniejących 
Serii B i Serii C oraz objętych Ofertą Publiczną Akcji Serii D, do obrotu giełdowego na rynku 
równoległym  GPW.  
 
Termin pierwszego notowania Akcji Emitenta zależy jednak głównie od terminu rejestracji sądowej 
Akcji Serii D. Z tego względu Emitent ma ograniczony wpływ na termin notowania Akcji na GPW. 
 
Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego zależy od spełnienia przez Emitenta 
warunków określonych w Regulaminie Giełdy. Spełnienie regulaminowych, giełdowych wymogów 
dopuszczeniowych, całkowicie uzależnione jest od powodzenia Publicznej Oferty. Należy mieć na 
uwadze, że Zarząd Giełdy nie ma możliwości dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji, nie 
spełniających warunku określonego w §3 ust.2 pkt 1 Regulaminu Giełdy tj. minimalnej kapitalizacji, 
która wynosić powinna 10 mln euro. 
Należy zatem liczyć się z ryzykiem, że w przypadku, gdy emisja Akcji serii D nie dojdzie do skutku 
lub zostanie objęta mniejsza liczba akcji niż planowana emisja, Emitent ubiegając się o dopuszczenie 
do obrotu giełdowego, może nie spełnić warunków Regulaminu GPW, w tym w szczególności 
warunku minimalnej kapitalizacji lub wymaganego progu rozproszenia. 
 
Emitent dołoży wszelkich starań, aby rozpoczęcie notowań Akcji Serii B, Serii C i Serii D mogło 
nastąpić w IV kwartale 2010 roku. 
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II. CZYNNIKI RYZYKA 
 
 

1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta  
 

1.1. Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą  
 
Pogarszająca się sytuacja w gospodarce krajowej i międzynarodowej w ostatnim okresie skutkowała 
spadkiem popytu na usługi transportowe. Należy jednak zauważyć że Spółka działa na rynku o bardzo 
wąskiej specjalizacji. Znacząca część przychodów realizowana jest z tytułu transportu mas 
bitumicznych do budowy dróg. Wystąpienie spowolnienia rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce 
jest aktualnie mało prawdopodobne, ponieważ plany i realizowane projekty budowy dróg i autostrad 
są obecnie priorytetowe ze względu na konieczność wykorzystania funduszy unijnych jak i 
zobowiązania rządu w związku ze zbliżającymi się mistrzostwami EURO 2012. Pogarszająca się 
sytuacja w gospodarce może mieć jednak wpływ na spadek stawek transportowych na rynku usług co 
implikuje wysokość uzyskiwanych marż. 

1.2. Ryzyko związane ze wzrostem cen paliw 
 
Koszt paliwa stanowią część kosztów działalności transportowej Emitenta i znaczący wzrost cen ma 
wpływ na rentowność realizowanych frachtów. Emitent minimalizuje możliwość wystąpienia 
negatywnych skutków z tym związanych poprzez zawieranie w umowach z zleceniodawcami klauzul 
dotyczących wzrostu stawek za frachty w przypadku znaczącego wzrostu cen paliw. Zauważyć należy, 
że Emitent zajmuje się trudnym, wysokospecjalistycznym transportem i zleceniodawcy w zamian za 
bezpieczeństwo i terminowość są gotowi płacić wyższe frachty niż ma to miejsce w innych grupach 
ładunkowych. 

1.3. Ryzyko stopy procentowej  
 
Spółka korzysta z finansowania swojej działalności: kredytem w rachunku bieżącym, leasingiem oraz 
faktoringiem. W związku ze zmianami stóp procentowych, w oparciu o które ustalane jest 
oprocentowanie w/w zobowiązań finansowych Spółki, ryzyko to można uznać za istotne. Ewentualny 
wzrost stóp procentowych przy stosunkowo wysokim zadłużeniu Emitenta, może przełożyć się na 
wzrost bieżących zobowiązań. Zauważyć należy, że w roku 2009 stopy procentowe (WIBOR, 
EURIBOR) utrzymywały się na niskich poziomach w stosunku do lat ubiegłych. 

1.4. Ryzyko walutowe  
 
W Spółce występuje ryzyko zmiany kursu walutowego związane z obrotem międzynarodowym. 
Ryzyko to zmniejszane jest poprzez heading tj dobieranie transakcji zakupu i sprzedaży w tej samej 
walucie. Osłabienie polskiej waluty, mające miejsce w pierwszej połowie 2009 roku, miało wpływ na 
wysokość rat leasingowych oraz wartość zobowiązań wyrażonych w walucie. Obecnie można 
zauważyć odwracanie się trendu w kierunku umacniania się polskiej waluty. Spółka nie stosuje 
instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe. 

1.5. Ryzyko konkurencji  
 
Emitent prowadzi działalność na konkurencyjnym rynku, jakim jest przewóz towarów. Krajowy rynek 
przewozowy cechuje się znacznym rozdrobnieniem, choć jest na nim kilka dużych podmiotów. 
Sytuacja taka z reguły implikuje wysoki poziom konkurencji wewnątrz sektora. W okolicznościach 
napływu kolejnych uczestników rynku, zwłaszcza z zagranicy, rywalizacja w branży może się jeszcze 
zaostrzyć. Taka sytuacja zwiększa presję w kierunku zmniejszenia się marż na poszczególnych 
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usługach, co w efekcie może wpłynąć negatywnie na poziom wyników finansowych Spółki. Emitent 
dywersyfikuje źródła przychodów, tak więc w ocenie Zarządu Spółki ewentualne obniżenie cen usług 
nie powinno mieć istotnego wpływu na działalność i przychody Spółki w przyszłości. Ponadto 
Emitent skutecznie konkuruje na rynku poprzez oferowanie wysokospecjalistycznej kompleksowej 
usługi, którą realizuje nowoczesnym taborem.  
 

1.6. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego i prawnego 
 
Istotnym czynnikiem, którego wpływ należy rozważać pod kątem niestabilności systemu jest 
harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do UE. Emitent spełnia 
obecnie wszystkie wymogi określone w przepisach prawa dotyczących transportu, lecz zaostrzanie 
przepisów i wymogów jest tendencją wśród państw UE. W związku z powyższym Emitent nie jest w 
stanie określić ewentualnych skutków finansowych takiego zaostrzenia przepisów podatkowych. 
Spółka niweluje ewentualne ryzyko związane z zaostrzeniem wymogów dla firm transportowych 
między innymi wprowadzaniem do ruchu wyłącznie nowoczesnego sprzętu spełniającego 
rygorystyczne przepisy. 

1.7. Ryzyko związane z polityką gospodarczą  
 
Wpływ na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych mają miedzy innymi czynniki 
makroekonomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Do czynników tych zaliczyć można 
politykę rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, 
wpływające na podaż pieniądza, wysokości stóp procentowych i kursów walutowych, podatki, 
wysokość PKB, poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopy 
bezrobocia, strukturę dochodów ludności, itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu 
makroekonomicznym mogą w istotny sposób wpłynąć na działalność oraz sytuację finansową Spółki. 
 
 

2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 
 

2.1. Ryzyko akcjonariatu 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu większościowy akcjonariusz Vataro Holdings Ltd z siedzibą na 
Cyprze – podmiot zależny od Pana Dariusza Cegielskiego Prezesa Zarządu Emitenta, posiada akcje 
stanowiące ponad 70,81 % kapitału zakładowego oraz dające prawo do wykonywania 80,19% głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przy założeniu, że w Ofercie Publicznej objęte zostaną wszystkie 
oferowane akcje, udział akcji posiadanych przez większościowego akcjonariusza w kapitale 
zakładowym spadnie do 64,43%, a w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu do 75,14%. 
Znaczący udział w ogólnej liczbie głosów pozostawia większościowemu akcjonariuszowi faktyczną 
kontrolę nad decyzjami podejmowanymi w Spółce. 

2.2. Ryzyko sezonowości  
 
Prowadzona przez Spółkę działalność charakteryzuje się sezonowością głównie w zakresie przewozu 
mas bitumicznych. Przewozy mas bitumicznych silnie zależą od warunków atmosferycznych. 
Rozpoczęcie sezonu jest uzależnione od temperatury, która nie może być niższa niż +5°C. Powoduje 
to, że ten rodzaj przewozów ma charakter sezonowy i ze względu na aurę jego rozpoczęcie może 
zostać opóźnione. Może to skutkować stratą finansową w pierwszych miesiącach roku obrotowego.  
Najwięcej przewozów realizowanych jest w okresie od maja do listopada. Ponadto Spółka łagodzi 
sezonowe wahania sprzedaży poprzez dywersyfikację działalności i prowadzenie intensywnych 
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działań handlowych i marketingowych. Cykliczność przychodów ze sprzedaży jest wyrównywana 
poprzez równomiernie osiągane przychody z tytułu przewozu płynnej chemii. 

2.3. Ryzyko związane z utratą lub trudnościami w zatrudnieniu kluczowych pracowników  
 
Istnieje potencjalne ryzyko związane z możliwością utraty lub trudnościami w zatrudnieniu 
pracowników. Bezpośrednio ma to wpływ w przypadku utraty lub pozyskiwania 
wysokokwalifikowanej kadry spedytorów jak i pracowników innych działów. Emitent zbudował 
zgrany, młody i ambitny zespół pracowników. Regularnie poddaje pracowników szkoleniom i 
podnosi ich kwalifikacje. Ryzyko odejścia poszczególnych członków zespołu Emitent niweluje przez 
budowanie przyjaznej atmosfery w pracy jak również możliwości realizacji indywidualnych celów 
pracowników. Posiadany zespół w pełni zaspokaja potrzeby zatrudnieniowe Emitenta i jest w stanie 
obsłużyć większy nakład pracy, związany z realizacją strategicznych celów firmy. Istnieje jednak 
potrzeba zabezpieczenia operacyjnego Emitenta na wypadek zdarzeń losowych, mogących dotknąć 
kluczowych pracowników, poprzez poszukiwanie i zatrudnienie kolejnych.  

2.4. Ryzyko związane z posiadaniem niewielkich kapitałów własnych 
 
Emitent posiada stosunkowo niewysokie kapitały własne. Nie dysponuje własnymi 
nieruchomościami, a większość majątku trwałego operacyjnego jest użytkowana przez Emitenta na 
podstawie umów leasingowych lub podobnych. Związane jest z tym ryzyko pojawienia się bariery w 
dalszym rozwoju. Aby przeciwdziałać wspomnianemu czynnikowi ryzyka Emitent planuje 
zwiększenie kapitałów własnych ze środków pozyskanych z emisji akcji serii D. Ryzyko związane z 
posiadaniem niewielkich kapitałów własnych przez Emitenta powinno być brane pod uwagę przez 
potencjalnych inwestorów. 

2.5. Ryzyko związane z możliwością wystąpienia kolizji drogowej i zniszczenia ładunku 
 
Działalność Emitenta oparta jest na organizacji i przewozie płynnych ładunków chemicznych. Są to 
często ładunki niebezpieczne, które w razie wypadku, mogą nie tylko bezpowrotnie utracić swą 
wartość, ale także zanieczyścić środowisko lub spowodować szkody w cudzym majątku. Ewentualne 
skutki finansowe takiego wypadku są trudne do oceny, gdyż zależą od skali, miejsca wystąpienia oraz 
rodzaju ładunku. Wagę wystąpienia tego ryzyka Emitent niweluje poprzez wprowadzenie systemu 
jakości ISO 9001:2000 i SQAS. Corocznie prowadzony jest audyt przez wyspecjalizowaną w tym 
zakresie jednostkę, która współpracuje z zakładami chemicznymi. Oprócz tego Emitent dysponuje 
obowiązkową polisą OC dla firm transportowych. Spółka na podstawie procedury ISO dokonuje 
wyboru przewoźników spełniających wysokie wymagania formalne w zakresie posiadania: 
ubezpieczenia OC przewoźnika, licencję w ruchu krajowym oraz międzynarodowym, wpisu do 
rejestru przedsiębiorców, zaświadczenie NIP i REGON. Ponadto każda jednostka transportowa musi 
posiadać ważne badanie techniczne (pod naszą ciągłą kontrolą); czerwony pasek (pozwolenie na 
przewożenie ładunków niebezpiecznych), polisę OC. Są to dodatkowe elementy procedur, które nie są 
obowiązkowe w takim zakresie, w jakim realizowane są w Spółce. Emitent prowadzi również 
statystyki przebiegu realizacji pojedynczych frachtów i w przypadku wystąpienia odstępstw od 
założeń przyjętych w zleceniach, podejmowane są działania korygujące. Każde odstępstwo musi być 
szczegółowo opisane oraz musi być zawarty opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia 
odstępstw w przyszłości. 

2.6. Ryzyko związane ochroną informacji handlowej 
 
Działalność Emitenta opiera się na wiedzy pracowników operacyjnych odnośnie grupy 
zleceniodawców, potencjalnych ładunków oraz procedur związanych z ich przewozem. Istnieje 
ryzyko, że w przypadku odejścia pracownika operacyjnego, mogłoby dojść do wycieku istotnych 
informacji stanowiących tajemnicę handlową Emitenta. Spółka niweluje możliwość wystąpienia takiej 
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sytuacji poprzez zawieranie z kluczowymi pracownikami umów lojalnościowych z klauzulą 
odpowiedzialności za ewentualne wyrządzenie szkody oraz opcjonalne umowy o zakazie konkurencji. 

2.7. Ryzyko związane z dużym udziałem przychodów uzyskiwanych od jednego 
zleceniodawcy  

 
Emitent około jednej trzeciej przychodów uzyskuje od spółki Lotos Asfalt Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdańsku. Większość inwestycji Emitenta w rozwój taboru przewozowego opiera się na zwiększaniu 
mocy przewozowej dla tego klienta. W przypadku zmiany polityki tego zleceniodawcy w zakresie 
realizacji procesu dystrybuowania mas bitumicznych istnieje ryzyko, że Emitent utraciłby znaczącą 
gałąź swych przychodów. Zauważyć należy, iż w kwietniu 2010 roku Emitent podpisał umowy na 
świadczenie usług transportowych, które obowiązują do końca 2012 roku. Ponadto ryzyko to Emitent 
niweluje poprzez ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług oraz oferowanie bardziej 
kompleksowej obsługi ww. ładunków oraz prowadzenie negocjacji z innymi, dużymi podmiotami, 
które są zainteresowane wykorzystaniem rozwiązań logistycznych, które oferuje Emitent. 
 

2.8. Ryzyko wskazane w opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
za 2009 rok 

 
Zwraca się uwagę inwestorów na niepewność związaną z wartością środków trwałych wykazanych w 
bilansie, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2009 roku. Zgodnie z opinią biegłego rewidenta, 
zamieszczoną w pkt. 20.1.3. Części Rejestracyjnej Prospektu, Spółka wykazuje w bilansie środki 
trwałe o wartości 6.766 tys. zł. Biegły wskazał w opinii, że od rozpoczęcia działalności przez 
Emitenta w 2004 r. nie został przeprowadzony spis z natury środków trwałych. Zważywszy na 
charakter działalności Spółki i związany z tym fakt, że część środków trwałych jest w ciągłym ruchu 
oraz jest użytkowana poza granicami Polski, biegły zwraca uwagę, iż nie mógł upewnić się co do 
stanu środków trwałych.  

W związku z ujawnieniem powyższego czynnika ryzyka Emitent zlecił biegłemu rewidentowi Panu 
Jerzemu Kamień (nr ewid. 1535)  przeprowadzenie inwentaryzacji majątku trwałego Spółki. W dniach 
07 - 09 kwietnia 2010 roku oraz w dniach 26 - 30 kwietnia 2010 roku biegły przeprowadził 
inwentaryzację majątku trwałego Spółki, która obejmowała: środki trwałe będące w ewidencji 
księgowej Spółki na dzień 31.12.2009 roku, środki trwałe własne nabyte przez Spółkę w okresie od 
01.01.2010 roku do 30.04.2010 roku oraz wartości niematerialne i prawne. W protokole z dnia 04 
maja 2010 roku biegły rewident Jerzy Kamień (nr ewid. 1535) potwierdził stan: środków trwałych 
własnych na łączną kwotę 8.710.267,74 zł., wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości 
początkowej 14.661,68 zł, aktywów trwałych nabytych w okresie 01.01.-30.04.2010 roku na łączną 
kwotę 15.190,97 zł.. 

 

3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 
 

3.1. Ryzyko związane z odwołaniem, odstąpieniem lub zawieszeniem Publicznej Oferty 

Zarząd Emitenta w oparciu o upoważnienie zawarte w Uchwale nr 15 ZWZ Spółki Trans Polonia S.A. 
z dnia 23 kwietnia 2010 roku może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji 
Oferowanych w każdym czasie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, bez podawania przyczyn.  

Niezależnie od powyższego, Emitent może odstąpić od przeprowadzenia oferty Akcji Serii D również 
po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, ale jedynie z ważnych powodów, do których należy zaliczyć 
w szczególności: 
 nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można 

było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny negatywny 
wpływ na przebieg oferty lub działalność Emitenta, 
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 nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było 
przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na 
działalność operacyjną Emitenta, 

 nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub 
mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć 
przed rozpoczęciem oferty, 

 gdy po przeprowadzeniu procesu budowy Księgi Popytu wynik tego procesu okaże się 
niesatysfakcjonujący, tj. nie będzie gwarantował pozyskania wysokiej jakości inwestorów lub nie 
będzie gwarantował odpowiedniego poziomu płynności notowań na rynku wtórnym, 

 wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie oferty i 
przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta. 

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od oferty Akcji Serii D stosowna informacja zostanie 
podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w formie aneksu do Prospektu oraz 
raportu bieżącego, o ile Emitent będzie podlegał w danym momencie obowiązkom informacyjnym 
zgodnie z art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
Emitent może również podjąć decyzję o zawieszeniu oferty Akcji Serii D, jeśli wystąpią zdarzenia lub 
zjawiska, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie oferty lub powodować 
podwyższone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych.  
Informacja o zawieszeniu oferty Akcji Serii D zostanie podana w sposób opisany powyżej w 
niniejszym punkcie.  
Jeśli decyzja o zawieszeniu oferty zostanie podjęta w trakcie trwania subskrypcji, złożone zapisy i 
Deklaracje oraz dokonane wpłaty uważane są nadal za ważne, jednakże inwestorzy będą mogli uchylić 
się od skutków prawnych złożonych zapisów i Deklaracji poprzez złożenie stosownego oświadczenia 
w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu. 
Jeśli decyzja o zawieszeniu oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi 
Popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, Emitent wspólnie z Oferującym mogą 
ponownie przeprowadzić proces budowania Księgi Popytu, przy czym w takiej sytuacji określą, czy 
wcześniej złożone Deklaracje tracą, czy zachowują ważność. Informacja ta zostanie podana do 
publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu oraz w formie raportu bieżącego, o ile Emitent 
będzie podlegał w tym momencie obowiązkom informacyjnym. Jeśli zostanie podjęta decyzja, że 
złożone wcześniej Deklaracje nie tracą ważności, inwestor będzie mógł uchylić się od skutków 
prawnych złożonej Deklaracji poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 2 dni roboczych 
od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu. 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa przez podmioty 
uczestniczące w Publicznej Ofercie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może 
nastąpić Komisja może zakazać w trybie art. 16 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej rozpoczęcia 
Publicznej Oferty, bądź wstrzymać jej rozpoczęcie na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych. 

 

3.2. Ryzyko niedojścia Emisji Akcji Serii D do skutku 
 
Emisja Akcji Serii D nie dojdzie do skutku jeżeli: 
– do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w niniejszym Prospekcie nie zostanie 

objęta zapisem i należycie opłacona co najmniej jedna Akcja Serii D, lub 
– Zarząd Spółki w terminie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu 

oraz w terminie jednego miesiąca od daty przydziału Akcji Serii D nie zgłosi do właściwego sądu 
rejestrowego podjętej 23 kwietnia 2010 roku Uchwały ZWZ Nr 15 w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego w  drodze oferty publicznej nowej emisji Akcji Serii D z wyłączeniem 
prawa poboru, lub 

– uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D na podstawie oferty publicznej z dnia 23 kwietnia 
2010 roku. 
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Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego uzależniona jest również od złożenia przez Zarząd 
oświadczenia określającego wielkość podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie liczby Akcji 
serii D objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 310 
Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, powinno 
określić wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu subskrypcji Akcji serii D w granicach 
określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D. 
Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność dojścia do skutku 
emisji Akcji serii D. 

Brak rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego może spowodować zamrożenie środków 
finansowych na pewien czas i utratę potencjalnych korzyści przez Inwestorów, bowiem wpłacone 
kwoty zostaną zwrócone osobom subskrybującym Akcje serii D bez jakichkolwiek odsetek i 
odszkodowań. 

3.3. Ryzyko związane z zasadami dystrybucji Akcji Serii D 

Zwraca się uwagę inwestorów na zasady obejmowania i przydziału Akcji Serii D w Transzy Dużych 
Inwestorów. W procesie budowania Księgi Popytu inwestorzy inni niż: banki, domy maklerskie, 
fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne lub zakłady ubezpieczeń będą mogli brać udział jedynie 
po otrzymaniu zaproszenia od Oferującego. Udział w procesie budowania Księgi Popytu na Akcje 
Serii D będzie podstawowym czynnikiem branym pod uwagę przez Emitenta  przy przydziale Akcji 
Serii D w Transzy Dużych Inwestorów. Inwestorom biorącym udział w procesie budowania Księgi 
Popytu przysługuje pierwszeństwo w przydziale Akcji Serii D. W sytuacji, gdy liczba Akcji Serii D 
objętych Deklaracjami z ceną nie niższą niż Cena Emisyjna będzie równa lub większa niż liczba 
oferowanych Akcji Serii D, to Akcje Serii D przydzielone zostaną zasadniczo inwestorom 
uczestniczącym w procesie budowania Księgi Popytu. 
 

3.4. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu 

 

Należy podkreślić, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza 
zapisu ponosi subskrybent.  

Brak wpłaty za subskrybowane Akcje Serii D powoduje nieważność zapisów. 
W przypadku dokonania przez subskrybenta w TDI wpłaty niepełnej, zapis na Akcje Serii D uznany 
zostanie za złożony na liczbę Akcji Serii D wynikającą z dokonanej wpłaty z zastrzeżeniem, iż w 
takim przypadku Emitent, w porozumieniu z Oferującym, będzie miał prawo nie przydzielić Akcji 
Serii D w ogóle lub przydzielić je według własnego uznania zgodnie z zasadami przydziału opisanymi 
w pkt. 5.2.3.3. Dokumentu Ofertowego. 

Subskrybenci w TMI składają zapisy na Akcje Oferowane po uprzednim ich opłaceniu. 

3.5. Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen Akcji 
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym. Akcje Emitenta były 
natomiast notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, co jednak nie daje pewności, iż 
Akcje Oferowane będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich dopuszczeniu do obrotu na GPW. Cena 
Akcji Oferowanych może być niższa niż cena Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej na skutek 
szeregu czynników, w tym:  

 okresowych zmian wyników operacyjnych Emitenta, 
 liczby oraz płynności notowanych Akcji Emitenta, 
 wahań kursów wymiany walut, 
 poziomu inflacji. 

Kursy akcji i płynność akcji spółek notowanych na GPW zależą od liczby oraz wielkości zleceń kupna 
i sprzedaży składanych przez inwestorów giełdowych. Zachowanie inwestorów jest również 
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uzależnione od czynników, do których należy zaliczyć m.in. ogólną sytuację makroekonomiczną 
Polski, sytuację na zagranicznych rynkach giełdowych. Nie można zapewnić, iż Inwestor nabywający 
Akcje Oferowane będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. 

 

3.6. Ryzyko związane z odmową dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu giełdowego 

 

Emitent zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynek 
równoległy GPW Akcji Serii B, Serii C i Serii D oraz Praw Do Akcji Serii D.  

Spełnienie regulaminowych, giełdowych wymogów dopuszczeniowych, całkowicie uzależnione jest 
od powodzenia Publicznej Oferty Akcji Serii D. Należy mieć na uwadze, że Zarząd Giełdy nie ma 
możliwości dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji, nie spełniających warunku określonego w §3 
ust.2 pkt 1  Regulaminu Giełdy tj. minimalnej kapitalizacji, która wynosić powinna 10 mln euro. 

W przypadku Spółki wartość ta, liczona będzie na podstawie średniego kursu akcji Emitenta 
notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu regulowanego. 

 

3.7. Ryzyko związane z notowaniem Akcji oraz Praw do Akcji Emitenta  
 

Kursy na GPW są wypadkową popytu i podaży i podlegają wahaniom. Istnieje ryzyko zmian kursów 
akcji, które nie zawsze odzwierciedlają sytuację ekonomiczno-finansową spółek. Ryzyko to dotyczy 
każdego inwestora uczestniczącego w obrocie papierami wartościowymi. Zbywanie w przyszłości 
akcji Spółki przez dotychczasowych znaczących akcjonariuszy może mieć wpływ na kurs akcji na 
GPW.  

Charakter obrotu Praw do Akcji Serii D rodzi również ryzyko, iż w sytuacji niedojścia emisji Akcji 
Serii D do skutku w wyniku odmowy zarejestrowania podwyższenia kapitału przez sąd rejestrowy – 
posiadacz Praw do Akcji Serii D otrzyma jedynie zwrot środków wynikających z iloczynu liczby Praw 
do Akcji Serii D znajdujących się na rachunku Inwestora oraz Ceny Emisyjnej Akcji Serii D. Dla 
Inwestora, który nabędzie Prawo do Akcji Serii D na GPW może oznaczać poniesienie straty w 
sytuacji, gdy cena, jaką zapłaci on na rynku wtórnym za to Prawo do Akcji Serii D będzie wyższa od 
Ceny Emisyjnej Akcji Serii D. Niedopuszczenie Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego może 
oznaczać dla Inwestorów brak możliwości zbywania przydzielonych papierów do dnia debiutu Akcji 
Serii D na GPW. 

 

3.8. Ryzyko opóźnienia we wprowadzaniu Akcji Serii B, Akcji Serii C, Akcji Serii D oraz 
Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego 

 

Emitent dołoży wszelkich starań, aby wprowadzenie Akcji Serii B, Akcji Serii C, Akcji Serii D oraz 
Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego nastąpiło w możliwie najkrótszym terminie. Emitent 
dokona wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia Akcji Serii B, Akcji Serii C, Akcji Serii 
D oraz Praw do Akcji Serii D do obrotu giełdowego niezwłocznie po nastąpieniu okoliczności, które 
to umożliwiają. 

Wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym wymaga spełnienia szeregu 
warunków, m.in. zarejestrowania Akcji Serii D we właściwym dla Emitenta sądzie rejestrowym oraz 
rejestracji Akcji Serii D w KDPW. Nie można wykluczyć, iż procedura spełnienia powyższych 
warunków opóźni wprowadzenie Akcji Serii D w stosunku do planowanego terminu. 
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3.9. Ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie emisji akcji Emitenta 
 
W sytuacji przeprowadzenia publicznych emisji przez inne podmioty w czasie trwania Publicznej 
Oferty Emitenta, istnieje ryzyko niższego zainteresowania potencjalnych Inwestorów akcjami 
Emitenta. Oznacza to zwiększenie ryzyka niepowodzenia emisji, a co za tym idzie, nie pozyskania 
przez Emitenta pochodzących z niej środków finansowych. 
 

3.10. Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań wynikające z 
art. 20 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

 

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo obrotu na 
rynku regulowanym lub byłby zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie KNF, wstrzyma 
dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań akcji emitenta, na okres nie dłuższy 
niż 10 dni. W przypadku gdyby obrót akcjami Emitenta był dokonywany w okolicznościach 
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub 
bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW 
zawiesi obrót tymi papierami, na okres nie dłuższy niż miesiąc. Ponadto na żądanie KNF, GPW 
wykluczy z obrotu akcje emitenta, w przypadku gdyby obrót nimi zagrażał w sposób istotny 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo 
powodował naruszenie interesów inwestorów. 

 

3.11. Ryzyko związane z uchyleniem uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego 

Zgodnie z § 11 Regulaminu GPW Zarządu Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu akcji do 
obrotu giełdowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek 
o wprowadzenie do obrotu giełdowego tych akcji. 

 

3.12. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 

Zgodnie z § 30 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na 
okres do trzech miesięcy: 

– na wniosek emitenta, 

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

– jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie. 

Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie 
KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. 

Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do 
Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na GPW. 

 

3.13. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego 
Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu 
giełdowego: 
 jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, 
 na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, 
 w przypadku zniesienia ich dematerializacji, 
 w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 
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Zarząd Giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: 
 jeżeli przestały spełniać inne niż określone w ust. 1., pkt.1), warunek dopuszczenia do obrotu 

giełdowego na danym rynku, 
 jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, 
 na wniosek emitenta, 
 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku 

o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 
postępowania, 

 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, 
 jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym 

instrumencie finansowym, 
 wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 
 wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 
 

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w 
odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na GPW. 
 

3.14. Ryzyko dotyczące możliwości skorzystania przez Komisję z uprawnień określonych w 
art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie 

Zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie emitent jest obowiązany przekazywać Komisji w formie aneksu do 
prospektu wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o istotnych błędach w treści prospektu 
emisyjnego oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego 
zaistniałych po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego lub o których emitent powziął wiadomość po jego 
zatwierdzeniu. Treść aneksu podlega zatwierdzeniu przez Komisję w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
roboczych od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie aneksu. Komisja może odmówić zatwierdzenia 
aneksu w przypadku, gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w 
przepisach prawa. Odmawiając zatwierdzenia aneksu, Komisja stosuje odpowiednio środki, o których 
mowa w art. 16 lub art. 17 Ustawy o Ofercie tj. m.in. nakazuje wstrzymanie rozpoczęcia oferty 
publicznej, przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do 
obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego dotyczącego papierów 
wartościowych będących przedmiotem tej oferty lub dopuszczenia do tego obrotu. 
 

3.15. Ryzyko wynikające z naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 
przepisów art. 16 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej 

Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia 
naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą dokonywanymi 
na tej podstawie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w związku z ubieganiem się o 
dopuszczenie lub wprowadzenie  papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na 
terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w 
imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie 
naruszenie może nastąpić, KNF może: 
 nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie 

jej przebiegu lub wstrzymanie dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie 
dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

 zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub zakazać ubiegania się o 
dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku 
regulowanym, lub 
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 opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem 
działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą albo w związku z ubieganiem 
się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą albo w związku z danym ubieganiem 
się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym 
Komisja może wielokrotnie zastosować środek przewidziany w punktach opisanych powyżej. 

Nie ma pewności, że wymienione powyżej sytuacje nie wystąpią w przyszłości w odniesieniu do 
Akcji Oferowanych. 

Ponadto, zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie KNF może zastosować ww. środki w przypadku, gdy z 
treści prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego składanych do KNF lub 
przekazywanych do publicznej wiadomości wynika, że: 
 oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonane na podstawie tej 

oferty lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby 
interesy inwestorów; 

 istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 
emitenta; 

 działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które  to 
naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w 
świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta; lub 

 status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych 
przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone 
wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

W przypadku powiadomienia Komisji przez właściwy organ państwa przyjmującego, że emitent dla 
którego Rzeczpospolita jest państwem macierzystym, lub instytucja finansowa uczestnicząca w ofercie 
publicznej w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta narusza w związku z ofertą publiczną lub 
dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego 
przez Komisję , przepisy prawa obowiązujące w tym państwie, Komisja może: 
 wezwać emitenta do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium, tego państwa, lub 
 zastosować środki określone w art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie. 

W przypadku, gdy KNF zastosuje wobec Emitenta sankcje opisane powyżej może to spowodować 
zamrożenie na pewien czas środków finansowych inwestorów, a w przypadku objęcia przez 
inwestorów Akcji Serii D i zakazaniu przez KNF dopuszczenia Akcji Serii D  do obrotu na rynku 
regulowanym ograniczy to znacząco możliwość zbywania nabytych przez inwestorów Akcji Serii D 
Emitenta. 
 

3.16. Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez 
KNF za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

 
Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie, w sytuacji, gdy spółka publiczna nie dopełnia obowiązków 
wymaganych prawem, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o 
Ofercie, KNF może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości 
1,0 mln zł albo wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych, na czas określony lub 
bezterminowo, z obrotu na rynku regulowanym, albo zastosować obie z powyższych sankcji łącznie. 
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III. CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

1. Osoby odpowiedzialne  

1.1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w prospekcie emisyjnym 

1.1.1. Emitent 
 
Nazwa (firma):    Trans Polonia Spółka Akcyjna 
Skrót firmy:    Trans Polonia S.A. 
Siedziba:    Tczew 
Adres:     83-110 Tczew 

ul. Rokicka 16 
Telefon :    (58) 533 90 13 
Telefaks:    (58) 533 90 10 
Poczta elektroniczna:   info@transpolonia.pl 
Strona internetowa:   www.transpolonia.pl 
KRS      0000308898 
NIP      593 24 32 396 
REGON     193108360 
 
 
W imieniu Emitenta działa Zarząd, tj.: 
 

 Dariusz Cegielski – Prezes Zarządu, 
 
Emitent odpowiada za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie emisyjnym. 
 
 
 

1.1.2. Oświadczenie Emitenta 
 
Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie, Polska, niniejszym oświadcza zgodnie z najlepszą wiedzą i przy 
dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, że informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie pominięto w nim żadnych faktów, które 
mogłyby wpływać na jego znaczenie. 
 
 
 
 
 

 
Dariusz Cegielski 

               Prezes Zarządu 
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1.2. Oferujący 
 
Nazwa (firma):    Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna 
Skrót firmy:    DM BOŚ S.A. 
Siedziba:    Warszawa 
Adres:     00-517 Warszawa 
     ul. Marszałkowska 78/80 
Telefon :    (22) 504 30 00 
Telefaks:    (22) 629 71 50 
Poczta elektroniczna:   centrala@bossa.pl 
Strona internetowa:   www.bossa.pl 
 
W imieniu Oferującego działa Zarząd, tj.: 

 Radosław Olszewski – Prezes Zarządu, 
 Przemysław Sobotowski – Członek Zarządu. 

 
 
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. brał udział w sporządzeniu następujących punktów 
Prospektu emisyjnego:  
 

 Podsumowanie pkt. 6.  
 Czynniki Ryzyka pkt.3; 
 W zakresie Części Rejestracyjnej pkt.1.3; 
 W zakresie Części Ofertowej pkt. 5, 6, 7, 10.1.; 
 Definicje i skróty- elementy związane z powyższymi częściami Prospektu; 
 Załączniki nr 3, 4, 5. 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004  

z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
 
 
 
 
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska, niniejszym oświadcza 
zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, że informacje 
zawarte w częściach Prospektu emisyjnego, w których sporządzeniu brał udział są prawdziwe, rzetelne i 
zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na 
jego znaczenie. 
 
 
 
 
 
 

…………………………… 
Radosław Olszewski 

Prezes Zarządu   

…………………………… 
Przemysław Sobotowski  

Członek Zarządu 
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1.3. Doradca Prawny 
 
Nazwa (firma):    Prof. Marek Wierzbowski  i Partnerzy – Adwokaci  

i Radcowie Prawni 
Skrót firmy:    Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci  

i Radcowie Prawni  
Adres:     00-640 Warszawa 
     ul. Mokotowska 15 A lok. 17 
Telefon :    (22) 312 41 10 
Telefaks:    (22) 312 41 12 
Poczta elektroniczna:   office@wierzbowski.com 
Strona internetowa:   www.mwlegal.pl 
 
W imieniu Doradcy Prawnego działa Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski. 
  
Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy– Adwokaci i Radcowie Prawni brała udział w 
sporządzeniu następujących punktów Prospektu emisyjnego:  
 

 (współudział) pkt 3 ppkt 3.1.- 3.12. 
 W zakresie Części Rejestracyjnej pkt. 5.1, 6.4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20.7, 20.8, 21, 

22, 23 (współudział), 24 (współudział) i 25; 
 W zakresie Części Ofertowej pkt. 1 (współudział), 3.1 (współudział), 3.2 (współudział), 3.3 

(współudział), 4 i 7 (część prawna), 10.1. 
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OŚWIADCZENIE 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004  
z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 
 
 
 
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy– Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie, Polska, 
niniejszym oświadcza zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki 
stan, że informacje zawarte w częściach Prospektu emisyjnego, w których sporządzeniu brał udział są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które 
mogłyby wpływać na jego znaczenie. 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………… 

 Marcin Marczuk  
Partner 
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2. Biegli Rewidenci 

2.1. Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy oraz ich przynależność do organizacji zawodowych 
 
Biegłym rewidentem wydającym opinię o historycznych informacjach finansowych Emitenta za okresy 
obrotowe kończące się 31 grudnia 2007 r., 31 grudnia 2008 r. 31 grudnia 2009 r., które zostały 
zamieszczone w Prospekcie była Katarzyna Matyka legitymująca się nr identyfikacyjnym biegłego 
rewidenta 9275 reprezentująca firmę PKF Audyt Sp. z o.o., 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17  – 
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 548. 
 
Podpis pod opinią z badania historycznych informacji finansowych za okresy obrotowe kończące się 31 
grudnia 2007 r., 31 grudnia 2008 r. oraz 31 grudnia 2009 r. złożyła: 
 
Katarzyna Matyka 
Biegły Rewident 
nr ident. 9275 
 
Biegłym rewidentem wydającym opinię o sprawozdaniach finansowych Emitenta za okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2007 r. oraz za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 r. był Jerzy Leszkowicz, legitymujący 
się nr identyfikacyjnym biegłego rewidenta 2208/106, reprezentujący firmę „Biuro Usług Księgowych i 
Badania Bilansów” Jerzy Leszkowicz, 80-298 Gdańsk, ul. Lirowa 18 – podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 1867. 
 
Podpis pod opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz za okres od 26 czerwca 
do 31 grudnia 2008 złożył:: 
 
Jerzy Leszkowicz  
Biegły Rewident 
Nr ident. 2208/106 
 
Biegłym rewidentem wydającym opinię o sprawozdaniu finansowym Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 
grudnia 2009 r. była: Katarzyna Matyka, legitymująca się nr identyfikacyjnym biegłego rewidenta 9275, 
reprezentująca firmę PKF Audyt Sp. z o.o., 01-747 Warszawa, ul. Elbląska 15/17  – podmiot uprawniony do 
badania sprawozdań finansowych, numer ewidencyjny 548. 
 
Podpis pod opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok 2009: 
 
Katarzyna Matyka  
Biegły Rewident 
nr ident. 9275 
 

2.2. Informacje dotyczące rezygnacji, zwolnienia lub nie wybrania biegłych rewidentów na 
kolejny okres. 

 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi zbadanymi przez biegłego rewidenta, które 
zostały przedstawione w Prospekcie, biegły rewident ani nie zrezygnował z badania sprawozdania 
finansowego Emitenta, ani nie został zwolniony z tego obowiązku. Powód zmiany podmiotu badającego 
sprawozdania finansowe Spółki ,przedstawione w Prospekcie, nie jest istotny dla oceny Emitenta. 
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3. Wybrane informacje finansowe i dane porównywalne 
 
Zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe opracowane zostały na podstawie zbadanych przez 
biegłego rewidenta historycznych jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2007-2009 oraz 
sprawozdana śródrocznego za I kwartał 2010 roku, które nie zostało zbadane przez biegłego rewidenta. 
 
Tabela nr 3 - 1 Wybrane historyczne dane finansowe Emitenta (w tys. zł.) wg. UoR 
 
 2009 2008 2007 
Przychody netto ze sprzedaży 12.899 13.811 10.194 
Zysk/Starta na działalności operacyjnej 754 995 792 
Zysk/Strata brutto 416 29 561 
Zysk/Strata netto 500 199 487 
Aktywa ogółem 10.195 10.255 6.921 
Środki trwałe ogółem 7.383 7.379 5.004 
Długoterminowe aktywa finansowe  85 85 85 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7.851 8.412 5.683 
Zobowiązania długoterminowe 3.646 4.357 2.756 
Zobowiązania krótkoterminowe 3.970 3.919 2.852 
Kapitał własny 2.343 1.843 1.238 
Kapitał zakładowy 528 528 500 
Liczba akcji [szt.] 5.277.364 5.277.364 - 
Źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta zbadane przez biegłego rewidenta  
 
Tabela nr 3 -2 Wybrane dane finansowe Emitenta za I kwartał 2010 (w tys. zł.) wg. UoR 
 
 I kwartał 

2010  
I kwartał 

2009  
Przychody netto ze sprzedaży 2.004 2.040 
Zysk/Starta na działalności operacyjnej 94 36 
Zysk/Strata brutto 15 12 
Zysk/Strata netto 15 12 
Aktywa ogółem 9.974 10.146 
Środki trwałe ogółem 7.175 7.425 
Długoterminowe aktywa finansowe  bd bd 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania bd bd 
Zobowiązania długoterminowe 3.646 4.075 
Zobowiązania krótkoterminowe 3.616 3.508 
Kapitał własny 2.359 2.364 
Kapitał zakładowy 528 528 
Liczba akcji [szt.] 5.277.364 5.277.364 
Źródło: Emitent  
 

4. Czynniki ryzyka 
 
Czynniki ryzyka zostały opisane w Części II Prospektu pt. „Czynniki Ryzyka”. 
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5. Informacje o Emitencie 

5.1. Historia i rozwój Emitenta 

5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta. 
 
Prawną /statutową/ nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w Statucie Emitenta jako: Trans Polonia 
Spółka Akcyjna  
Zgodnie z art. 305 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 1 ust. 2 Statutu, Emitent może używać 
skróconej firmy /nazwy/ w brzmieniu: Trans Polonia S.A. 
Zgodnie z § 1 ust. 3 Statutu, Emitent może używać wyróżniających ja znaków graficznych i słowno – 
graficznych.  
W obrocie handlowym Emitent może posługiwać się zarówno firmą w pełnym brzmieniu, jak też używać 
firmy /nazwy/ skróconej. 

5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny. 
 
W dniu 26 czerwca 2008 r. Emitent został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308898.  
Emitent powstał w wyniku przekształcenia Trans Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Tczewie, poprzednik prawny Emitenta był zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem 0000225295. 
W celu identyfikacji Emitenta nadano mu również : 
- numer identyfikacji podatkowej NIP: 593 - 24 - 32 - 396  
- statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 193108360. 
 

5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony, chyba że na czas 
nieokreślony. 

 
Emitent powstał w wyniku przekształcenia stosownie do przepisów Tytułu IV Dział III Kodeksu Spółek 
Handlowych Trans Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie na podstawie 
uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki w sprawie przekształcenia Trans Polonia 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Trans Polonia Spółka Akcyjna, podjętej w dniu 26 maja 2008 r. 
i zaprotokołowanej w protokole sporządzonym przez notariusz Joannę Cejrowską prowadzącą kancelarię 
notarialną  w Tczewie przy ul. Kościuszki 8 /1 pod Nr Rep A 6730/2008. 
W dniu 26 czerwca 2008 r. Emitent został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308898. Emitent został utworzony na czas nieograniczony. 

5.1.4. Kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby, forma prawna Emitenta oraz 
przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent. 

 
Emitenta dotyczą i określają następujące dane teleadresowe: 
 
Siedziba Tczew 
Forma prawna spółka akcyjna 
Przepisy prawa, na 
podstawie których i 
zgodnie z którymi działa 
Emitent 

Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa 
polskiego.  
Emitent działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu 
Spółki oraz innych właściwych przepisów prawa. 
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Kraj siedziby Rzeczpospolita Polska 
Adres rejestrowy ul. Rokicka 16 

83 – 110 Tczew  
Telefon + 48 58 533 90 13 
Fax + 48 58 533 90 10 
Poczta elektroniczna info@transpolonia.pl 
Strona internetowa www.transpolonia.pl 
 

5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 
 
Spółka powstała 13 grudnia 2004 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako siedzibę firmy 
wybrano lokalizację przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Tczewie przy ul. Rokickiej 16. Pierwotnym 
założeniem Spółki była realizacja usług remontowo-budowlano- transportowych przy budowie autostrady 
A1. W związku z przesunięciem realizacji powyższej inwestycji zmianie uległ też profil działalności Spółki. 
 
Rok 2005 
 
W I półroczu 2005 roku działania Zarządu skoncentrowane były na rozwinięciu działalności na szeroko 
rozumianym rynku przewozu mas bitumicznych. Emitent rozpoczął rozmowy handlowe o świadczenie 
usług w zakresie przewozu mas bitumicznych z dwoma podmiotami produkującymi masy bitumiczne w 
Polsce, Lotos Asfalt Sp. z o.o. i Orlen Asfalt Sp. z o.o. W 2005 roku została podpisana roczna umowa na 
obsługę transportową zakładów Lotos Asfalt Sp. z o.o. w zakresie wywozu mas bitumicznych, z 
możliwością rozwoju w latach przyszłych. Umowa zakładała wprowadzenie min. 2 zestawów 
transportowych do wyłącznej dyspozycji. Ponadto Emitent postanowił zakupić tankkontenery do przewozu 
mas bitumicznych umieszczone na odpowiednich podwoziach kontenerowych. Było to rozwiązanie nowe i 
dające więcej możliwości w tzw. martwym sezonie tj. od grudnia do marca, w którym to czasie przewozy 
asfaltu ze względu na aurę nie odbywają się. Na tym etapie Emitent podjął decyzję co do zakupu naczep, 
kontenerów oraz przygotowania infrastruktury dla realizacji zadań. Emitent zakupił cztery naczepy do 
przewozu tankkontenerów w tym 2 naczepy 30 stopowe oraz 2 naczepy 20 stopowe (nowość na rynku). 
 
Pierwszy zestaw do przewozu mas bitumicznych został postawiony do dyspozycji w firmie Lotos Asfalt Sp. 
z o.o. z początkiem maja 2005 roku. Druga połowa 2005 roku była kontynuacją rozwoju w zakresie 
przewozu asfaltu jak również aktywności Emitenta w celu rozpoczęcia przewozów chemii płynnej w 
cysternach i tankkontenerach. Działania dotyczące realizacji kontraktu z firmą Lotos Asfalt Sp. z o. o. były 
dalej kontynuowane w tej samej formie.  
 
Drugą gałęzią działalności Emitenta w drugiej połowie 2005 roku były przewozy chemii płynnej. W 
związku z tym Emitent nawiązał kontakty z firmami spedycyjno-transportowymi działającymi w tej branży, 
zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Emitent rozpoczął współpracę również z producentami płynnych 
środków chemicznych oraz z firmami zajmującymi się handlem na terenie całej Europy. Emitent  podjął 
decyzje o skompletowaniu własnych jednostek do transportu płynnej chemii. Podobnie jak przy przewozach 
bitumicznych, w tym celu miały być stosowane tankkontenery umieszczone na odpowiednich podwoziach 
kontenerowych. Spółka zdecydowała się na wynajem 4 tankkontenerów, w oparciu o umowę najmu 
długookresowego z międzynarodowym operatorem. Drugie półrocze 2005 roku zakończyło się realizacją 
przewozu mas bitumicznych, chemii płynnej własną flotą jak i przy wykorzystaniu floty zewnętrznej. 
Ostatnie miesiące 2005 roku były mocno skoncentrowane na planach związanych z przewozami i co za tym 
idzie zakupem sprzętu do przewozu mas bitumicznych jak również na wzroście obrotów w przewozie 
produktów chemicznych.  
 
Pod koniec 2005 roku otwarto biuro handlowe w Holandii. Podpisany został kontrakt ze spedytorem, który 
był specjalistą w dziedzinie logistyki i spedycji chemikaliów i posiadał trzydziestoletnie doświadczenie w 
pracy z międzynarodowymi koncernami chemicznymi. Głównym zadaniem biura była rozbudowa rynku 
przewozów chemicznych, szczególnie z rejonu Beneluxu, Francji i Niemiec. 
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Rok 2006 
 
W 2006 roku Spółka realizowała strategię przyjętą w roku 2005 i skupiała się na dalszym rozwoju swojej 
działalności w oparciu o przewozy substancji chemicznych (płynnych chemikaliów) oraz mas bitumicznych 
przy wykorzystaniu autocystern. Pod koniec 2005 roku Spółka zdecydowała o zakupie 5 nowych naczep do 
transportu mas bitumicznych. Sezon przewozowy Emitent rozpoczął w marcu 2006 roku. W zakresie 
przewozów chemicznych w I półroczu 2006 roku Spółka kontynuowała rozwój usług w kraju i za granicą. 
Otwarcie biura w Holandii przyniosło wyraźny, wymierny efekt w postaci zwiększenia obrotów z nowymi 
klientami.  
 
W II półroczu 2006 roku Emitent osiągnął pełną wydajność transportową dla 9 jednostek do przewozu mas 
asfaltowych. Emitent zdecydował również ze względów technicznych o wycofaniu jednostek 
tankkontenerowych z końcem roku 2006 i wprowadzaniem w ich miejsce w przyszłości cystern. W 
odpowiedzi na oczekiwania klientów w marcu 2006 roku przystąpiono do przygotowywania Spółki do 
uzyskania certyfikatów jakościowych ISO i SQAS. Certyfikacja nastąpiła w listopadzie 2006 roku, w 
siedzibie firmy w Tczewie. Przebiegła ona prawidłowo i firma uzyskała aprobatę jednostki certyfikującej i 
certyfikat jakości ISO 9001:2000 o numerze AJA06/11062. 
 
Rok 2007 
 
Rok 2007 był trzecim rokiem działalności Spółki opartym na realizacji dotychczasowej strategii w zakresie 
profilu działalności i ponownie rozpoczął się od intensywnych przygotowań do sezonu przewozu mas 
bitumicznych. Emitent postanowił zwiększyć moce przewozowe w tym zakresie i w kwietniu oraz maju 
wprowadzono do ruchu dziesięć kolejnych, specjalistycznych cystern do przewozu bitumu. Na początku 
2007 roku podjęto decyzje o rezygnacji z firmy zewnętrznej prowadzącej usługi rachunkowe i rozpoczęto 
prowadzenie księgowości wewnątrz Spółki. 
 
W celu zwiększenia mocy przewozowej w ruchu międzynarodowym, Emitent podjął decyzję o zakupie 
tankkontenerów do przewozu chemikaliów. Tankkontenery służące do przewozów międzynarodowych 
mogą być wykorzystywane również w transporcie intermodalnym a możliwości ich zastosowania są zbieżne 
ze strategią Spółki, polegającą na ewentualnej realizacji spedycji morskiej. Tankkontenery mogą być 
również wykorzystywane jako zbiorniki stacjonarne. Zakup odbył się ze środków własnych Spółki a  
tankkontenery weszły do eksploatacji na początku 2008 roku. 
 
Rok 2008 
 
Rok 2008 ponownie rozpoczął się od intensywnych przygotowań do przewozu mas bitumicznych. Emitent 
postanowił znacznie zwiększyć moce przewozowe w tym zakresie, dlatego podpisał umowy z firmą Pekao 
Leasing Sp. z o.o. na najem dziesięciu kolejnych, specjalistycznych cystern do przewozu bitumu. Z 
początkiem roku zatrudniono także międzynarodowego spedytora, którego zadaniem jest pozyskiwanie 
większej ilości zleceń z obszaru Niemiec. W drugiej połowie 2008 roku Spółka zakupiła 4 sztuki 
tankkontenerów do przewozu produktów płynnej chemii o łącznej wartości 285 tys. zł. 
 
W zakresie upublicznienia Spółki, Emitent podpisał umowy o doradztwo, oferowanie i umowę 
autoryzowanego doradcy z firmą ECM Dom Maklerski S.A. W zakresie przekształcenia w spółkę akcyjną – 
Zarząd Spółki, zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych - przygotował Plan Przekształcenia 
sporządzony na dzień 1 stycznia 2008 roku. W dniu 26 maja 2008 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 
spółkę akcyjną oraz podpisało statut spółki akcyjnej. W dniu 26 czerwca 2008 roku Trans Polonia S.A. 
została zarejestrowana pod nr KRS 0000308898. W dniu 29 lipca 2008 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę 
o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i wprowadzenia ich do alternatywnego 
systemu obrotu na rynku NewConnect. Debiut Spółki na rynku NewConnect nastąpił 12.09.2008 roku.  
 
Przekształcenie Emitenta w spółkę akcyjną oraz debiut w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect były kluczowymi wydarzeniami dla Emitenta w 2008 roku. 
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Rok 2009 
 
W I półroczu 2009 roku za kwotę 371 tys. zł zakupiono kolejne 4 sztuki tankkontenerów do przewozu 
produktów płynnej chemii, których zakup dokonany został ze środków własnych Spółki. W III kwartale 
2009 roku Spółka rozpoczęła działania w zakresie przewozu kruszywa, które wykorzystywane jest do 
budowy infrastruktury drogowej. W tym celu dedykowano pierwsze jednostki do przewozu tego rodzaju 
ładunku. Ponadto w IV kwartale 2009 roku Emitent rozpoczął prace związane z wprowadzeniem akcji 
Spółki do notowań na rynku regulowanym GPW oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze 
Publicznej Oferty Akcji Serii D. 

5.2. Inwestycje 

5.2.1. Nakłady inwestycyjne Emitenta 
 
Inwestycje Spółki w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do dnia zatwierdzenia 
Prospektu związane były przede wszystkim z organizacją oraz rozwojem przedsiębiorstwa. W latach 2007-
2009 Emitent nie przeprowadził żadnych inwestycji kapitałowych.  
 
Tabela nr 5.2.1 - 1 Wielkość inwestycji Emitenta w latach 2007-2009 oraz w okresie od 01.01.2010 r. 
do dnia zatwierdzenia Prospektu [w tys. PLN] 

 
Wyszczególnienie 

 

od 01.01.2010 r. do 
dnia zatwierdzenia 

Prospektu 

 
 

2009 
 
 

2008 2007 

Budynki i budowle 0 3 63 343 
Maszyny i urządzenia 15 371 303 304 
Środki transportu 94 385 2.347 2.724 
Wyposażenie 0 6 14 4 
Wartości niematerialne i prawne 5 1 3 7 
Pozostałe 4 0 0 0 
Inwestycje razem 118 766 2730 3382 
Źródło: Emitent 
 
Inwestycje Emitenta w 2007 roku 
 
W 2007 roku Emitent poniósł nakłady inwestycyjne w głównym stopniu na rzeczowy majątek trwały oraz w 
niewielkim stopniu na wartości niematerialne i prawne. Emitent poniósł nakłady w szczególności na: 
 

a) Budynki i budowle – inwestycja w obcym środku trwałym -  biuro Spółki ze środków własnych za 
kwotę 343 tys. zł, 

b) Maszyny i urządzenia – zakup 4 tank - kontenerów ze środków własnych za kwotę 297 tys. zł, 
c) Środki transportu – zakup 10 cystern oraz ciągnika siodłowego marki DAF za łączną kwotę 2.724 tys. 

zł, korzystając z leasingu, 
 
Inwestycje Emitenta w 2008 roku 
 
W 2008 roku Emitent poniósł nakłady inwestycyjne w głównym stopniu na rzeczowy majątek trwały. 
Nakłady poniesione przez Emitenta dotyczyły w szczególności: 
 

a) Maszyn i urządzeń – zakup 4 tank - kontenerów ze środków własnych za kwotę 285 tys. zł, 
b) Środków transportu – zakup 10 cystern za łączną kwotę 2.232 tys. zł, korzystając z leasingu, 
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Inwestycje Emitenta w 2009 roku 
 
W 2009 roku Emitent poniósł nakłady inwestycyjne w głównym stopniu na rzeczowy majątek trwały. 
Nakłady poniesione przez Emitenta dotyczyły w szczególności: 
 

a) Maszyn i urządzeń – zakup 4 tank - kontenerów ze środków własnych za kwotę 371 tys. zł, 
b) Środków transportu – zakup naczepy wywrotki do przewozu kruszyw za kwotę 105 tys. zł. 

korzystając z leasingu. 
 
Inwestycje Emitenta od 01.01.2010 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu  
 
Od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent dokonywał jedynie nieznacznych 
inwestycji głównie w urządzenia biurowe, oprogramowanie i środki transportu (min. zakup podwozia do 
przewozu tankkontenerów). W stosunku do lat ubiegłych były to inwestycje o niewielkiej wartości. 
 

5.2.2. Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji i źródeł ich finansowania 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie prowadzi żadnych inwestycji.  

5.2.3. Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego 
organy zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania. 

 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Zarząd Emitenta nie podjął wiążących zobowiązań dotyczących 
inwestycji w przyszłości. 
 

6. Zarys ogólny działalności Emitenta  

6.1. Działalność podstawowa 

6.1.1. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj 
prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych kategorii 
sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, za każdy rok obrotowy okresu objętego 
historycznymi informacjami finansowymi 
 
Przedmiotem działalności Emitenta, zgodnie z art. 5 Statutu jest: 
 
43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 
43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę, 
49.3      – Pozostały transport lądowy pasażerski, 
49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 
49.41.Z – Transport drogowy towarów, 
52         – Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, 
52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, 
52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 
52.2      – Działalność usługowa wspomagająca transport, 
52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 
52.24    – Przeładunek towarów, 
52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich, 
52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych, 
52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 
52.29    – Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport, 
52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych, 
52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych, 
52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych, 
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68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
68.3.     – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, 
68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 
68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 
77.1.     – Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 
77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 
77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem  motocykli, 
77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, 
77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 
77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 
77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane. 
 
Spółka działała głównie w obszarze następujących rynków przewozowych: 
 Przewóz płynnych substancji chemicznych, 
 Przewóz mas bitumicznych, 
 Przewóz kruszyw budowlanych. 

 
Trans Polonia S.A. świadczy usługi transportowo-spedycyjne w zakresie transportu płynnych surowców 
chemicznych, mas bitumicznych oraz przewozu kruszyw budowlanych. W zakresie prowadzonej 
działalności firma wykorzystuje autocysterny i tank kontenery najlepszych światowych producentów. 
Spółka wykorzystuje nowoczesne i specjalistyczne zestawy drogowe składające się z tank-kontenerów, 
podwozi kontenerowych oraz nowoczesnych ciągników siodłowych. Posiadany tabor umożliwia przewóz 
szerokiej gamy płynnych chemikaliów, w tym materiałów niebezpiecznych.  
 
Trans Polonia S.A. świadczy usługi na terenie całej Europy. Spółka współpracuje z czołowymi krajowymi i 
międzynarodowymi producentami chemikaliów oraz mniejszymi zakładami przerabiającymi przewożone 
przez Emitenta produkty. Jednocześnie Spółka współpracuje z firmami transportowymi na zasadzie 
aranżowania i nadzoru nad realizacją zleceń transportowych.  
 
Spółka posiada wszelkie uprawnienia oraz ubezpieczenia wymagane prawem polskim oraz europejskim w 
zakresie przedmiotu prowadzonej działalności: 
 
 Licencja transportowa wydana przez polskie Ministerstwo Infrastruktury uprawniająca do 

wykonywania usług transportowych na terenie całej Europy. 
 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym. 
 Certyfikaty kompetencji zawodowych kadry zarządzającej w zakresie transportu 

międzynarodowego. 
 Certyfikaty kompetencji zawodowych kadry zarządzającej w zakresie transportu krajowego. 

 
Usługi świadczone przez Trans Polonia S.A. utrzymują europejski standard wyznaczany bardzo wysokimi 
wymaganiami konwencji ADR. Spółka posiada certyfikaty ISO 9001:2000 oraz SQAS.  
 
Transport płynnej chemii 
 
Emitent świadczy usługi krajowego i międzynarodowego przewozu płynnych chemikaliów, takich jak: 
 
 Toulen, 
 Fenol, 
 6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam), 
 Kwas azotowy techniczny (w przeliczeniu na 100%), 
 Amoniak syntetyczny (w przeliczeniu na czysty składnik), 
 Nawozy mineralne lub chemiczne (w przeliczeniu na czysty składnik): 

  azotowe 
  fosforowe 
  potasowe 
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 Polietylen, 
 Polipropylen, 
 Kauczuk syntetyczny, 
 Pestycydy, 
 Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska i gotowe sykatywy, 
 Mydła i środki powierzchniowo czynne. 

 
Spółka świadczy usługi dla następujących grup klientów: 
 

4. Producentów płynnej chemii z którymi, współpraca opiera się najczęściej na stałej współpracy, a 
gestia transportowa i duża część kwestii logistycznych jest po stronie zleceniobiorcy, 

5. Firmy handlowe, które znacznie łatwiej jest pozyskać do współpracy, ale rzadko ma ona charakter 
stały. Dla określonego ładunku doraźnie poszukiwani są przewoźnicy, którzy wybierani są na 
podstawie nie tylko niskiej ceny, ale też terminu przewozu, 

6. Firmy transportowo spedycyjne, z którymi wymieniamy się ładunkami na zasadach spedycyjnych. 
 
Transport mas bitumicznych 
 
Emitent świadczy usługi przewozu mas bitumicznych do których zalicza się asfalty drogowe klasyczne, 
asfalty modyfikowane oraz asfalty przemysłowe. Masa bitumiczna (asfalt) jest produktem przerobu 
specjalnych gatunków ropy naftowej w rafineriach. W języku polskim słowo asfalt oznacza lepiszcze 
(bitum) do budowy dróg, chociaż w większości krajów europejskich używając słowa asfalt mówi się o 
mieszance mineralno - asfaltowej. Warstwa nawierzchni asfaltowej (ulicy, drogi) wykonywana jest właśnie 
z mieszanki mineralno-asfaltowej w której asfalt (lepiszcze) stanowi ok. 4-6% masy. 
 
Spółka wykonuje przewóz mas bitumicznych na podstawie stałej umowy z Lotos Asfalt Sp. z o.o. oraz 
współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się produkcją lub pośrednictwem handlowym tych 
produktów. Polega on, na przewozie asfaltu z miejsca produkcji do miejsca wskazanego przez 
zleceniodawcę. Miejscami tymi są wytwórnie mas do nawierzchni drogowych zlokalizowane w całej Polsce 
a także poza granicami kraju. Emitent na dzień dzisiejszy dysponuje 25 specjalistycznymi cysternami do 
przewozu mas bitumicznych. Wszystkie cysterny posiadają nadajniki GPS i w każdym momencie można je 
zlokalizować, jak również analizować ich trasy. 
 
Posiadany tabor  
 
Tabor Trans Polonia S.A. składa się z nowoczesnych jednostek transportowych i jest systematycznie 
rozbudowywany. W jego skład wchodzą: 
 tankkontenery – 17 sztuk, 
 cystern do przewozu mas bitumicznych – 25 sztuk, 
 podwozia kontenerowe – 5 sztuk, 
 ciągnik siodłowy – 1 sztuka 
 wywrotka 1 sztuka. 

 
Sposób sprzedaży i dystrybucji usług  
 
Spółka dystrybuuje swoje usługi poprzez rozbudowaną spedycję oraz zagraniczne biura (Holandia, Francja). 
Emitent zatrudnia spedytorów płynnie władających językami obcymi wykazujących dużą aktywność w 
pozyskiwaniu nowych klientów. Dział spedycji, znajdujący się w siedzibie Spółki, współpracuje z wieloma 
firmami transportowymi na zasadzie aranżowania i nadzoru nad realizacją zleceń transportowych. Znaczący 
wpływ na osiągane wyniki ma również fakt posiadania zagranicznych biur handlowych. Osoby  pracujące 
dla Spółki poza granicami polski są specjalistami w dziedzinie logistyki i spedycji chemikaliów.  
 
Charakterystyka metod sprzedaży  
 
W obszarze przewozu płynnych ładunków chemicznych działalność Emitent opiera się na pozyskiwaniu 
ładunków zarówno od polskich jak i zagranicznych kontrahentów. Spółka pozyskuje zlecenia od trzech grup 
klientów: 
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1. Klientów stałych, z którymi kooperacja opiera się na stałej, długoterminowej współpracy na 
przewóz płynnych chemikaliów, 

2. Klientów stałych, z którymi nie ma stałej umowy, a współpraca opiera się na jednorazowych 
zleceniach. Współpraca w określonym asortymencie ładunku w zasadzie też ma stały charakter, ale 
Spółka nie zna np. rocznych potrzeb przewozowych, 

3. Klientów doraźnych, z którymi współpraca ma charakter jedno lub kilkurazowy. 
 
Przewóz mas bitumicznych odbywa się na podstawie umowy z Lotos Asfalt sp. z o.o.. Dodatkowo Spółka 
współpracuje z kilkoma innym klientami. Współpraca ta ma stały charakter i wykonywana jest na podstawie 
zleceń. 
 

6.1.2. Struktura przychodów Emitenta  
 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Spółka uzyskiwała przychody ze sprzedaży 
głównie z dwóch obszarów działalności: 
 Przewóz płynnych substancji chemicznych, 
 Przewóz mas bitumicznych. 

 
Tabela nr 6.1.2. - 1 Struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta [tys. PLN] 
 

Przychody 
ze sprzedaży 

2009 2008 2007 

Wartość Udział            
(%) Wartość Udział            

(%) Wartość Udział            
(%) 

Przewóz płynnych 
chemikaliów 7.488 58 7.408 54 5.307 52 
Przewóz mas 
bitumicznych 4.564 35 5.057 37 3.535 35 
Pozostałe przychody 
ze sprzedaży 846 7 1.346 10 1.352 13 
Razem 12.899 100 13.811 100 10.194 100 

Źródło: Emitent 
 
W 2007 roku nastąpił nieznaczny spadek udziału przychodów z tytułu przewozu płynnych ładunków 
chemicznych, który był spowodowany tym, że większość przychodów z tej branży Spółka realizuje w 
EURO. Spadek ten został skompensowany przez znaczący wzrost przychodów z tytułu przewozu mas 
bitumicznych. W całym 2007 roku odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 23% w porównaniu z 
rokiem 2006. 
 
W rekordowym pod względem przychodów roku 2008, poziom przychodów ze sprzedaży Emitenta wzrósł 
o 35% w porównaniu z rokiem 2007 i wyniósł 13.811 tys. zł. Wartość przychodów z tytułu przewozu 
płynnych ładunków chemicznych w roku 2008 wyniosła 7.408 tys. zł, co oznacza wzrost o 40% w stosunku 
do roku 2007. Udział przychodów z tytułu przewozu mas bitumicznych wyniósł 5.057 tys. zł i był większy 
niż w roku poprzednim o 43%. 
 
Przychody ze sprzedaży w roku 2009 były o około 6% niższe niż w 2008 roku. W 2009 roku poziom 
przychodów z przewozu płynnych chemikaliów był o 1% wyższy niż w roku poprzednim i wyniósł 7.488 
tys. zł, natomiast przychody osiągnięte z przewozu mas bitumicznych spadły o około 10% i wyniosły 4.564 
tys. zł. Powodem spadku przychodów Emitenta z przewozu chemii było pogorszenie sytuacji w gospodarce 
europejskiej, czego wyrazem był spadek produkcji w branży chemicznej, a co za tym idzie spadek popytu 
na usługi transportowe. Powodem spadku przychodów z przewozu mas bitumicznych był niższy wolumen 
przewozów realizowanych na początku 2009 roku. W trzecim kwartale 2009 roku dedykowano pierwsze 
jednostki do przewozu kruszywa, lecz udział przewozu kruszywa w przychodach na koniec 2009 roku 
wynosił niecałe 2%.  
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Rysunek nr 6.1.2. - 1 Udział poszczególnych obszarów działalności w przychodach ze sprzedaży 
 

 
Źródło: Emitent 

6.1.3. Sezonowość sprzedaży 
 
Poziom osiąganych przez Spółkę przychodów w zakresie przewozu mas bitumicznych charakteryzuje się 
pewną sezonowością. W okresie zimowym ze względu na ujemne temperatury atmosferyczne występuje 
brak zapotrzebowania rynku na masy bitumiczne i producenci wstrzymują swoją produkcję. Powoduje to, 
że ten rodzaj przewozów ma charakter sezonowy i najwięcej przewozów realizowanych jest w okresie od 
maja do listopada.  
 
Rysunek nr 6.1.3. - 1 Sezonowość przewozów bitumów w latach 2007-2009   
 

 
Źródło: Emitent 
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W przypadku przewozu płynnych ładunków chemicznych przychody rozkładają się dość równomiernie w 
poszczególnych miesiącach roku. Brak jest czynników, które powodowałyby, że ten obszar prowadzonej 
przez Spółkę działalności charakteryzowałby się sezonowością.  
 
Rysunek nr 6.1.3. - 2 Sezonowość przewozu płynnych chemikaliów w latach 2007-2009   
 

 
Źródło: Emitent 

 

6.1.4. Istotne nowe produkty i usługi Emitenta, które zostały wprowadzone na rynek 
 
Spółka w sposób ciągły intensyfikuje swoje działania w zakresie pozyskania ładunków od zagranicznych 
zleceniodawców dzięki czemu pozyskuje nowych klientów do obsługi logistycznej w zakresie przewozu 
płynnych ładunków chemicznych. W zakresie przewozu mas bitumicznych Emitent kontynuuje długoletnią 
współpracę z Lotos Asfalt sp. z o.o., oraz współpracuje z kilkoma innym klientami. Z racji 
zaawansowanych planów i realizowanych projektów budowy dróg i autostrad w Polsce, Emitent widzi duże 
perspektywy rozwoju w tym obszarze prowadzonej przez siebie działalności. Poza transportem ładunków 
bitumicznych Spółka rozpoczęła działania w zakresie przewozu kruszywa, które wykorzystywane jest do 
budowy infrastruktury drogowej. W tym celu w trzecim kwartale 2009 roku dedykowano pierwsze 
jednostki do przewozu tego rodzaju ładunku. Działania te wpisują się w strategie rozwoju i wchodzenia na 
nowe perspektywiczne rynki, związane z podstawową działalnością Emitenta. W najbliższej przyszłości 
spodziewane jest dalszy rozwój tego obszaru działalności. 

6.1.5. Strategia Emitenta 

Strategia Emitenta polega na zwiększaniu przychodów m.in. ze sprzedaży wysokospecjalistycznych usług 
przewozu płynnych ładunków chemicznych. W tym obszarze Spółka zamierza pozyskać kolejnych klientów 
do obsługi logistycznej. Emitent dostrzega potencjał do znacznego zwiększenia  możliwości przewozowych 
na rynkach rozwijających się. Spółka zamierza zwiększać swój potencjał, zwiększając ilość posiadanych, 
nowoczesnych jednostek transportowych oraz udoskonalając system organizacyjny przedsiębiorstwa. 
Poczynione inwestycje pozwolą Spółce w lepszy i szybszy sposób dostosować poziom i wielkość 
oferowanych usług do potrzeb klientów. 

Emitent budując swoją strategię wzrostu przychodów opiera się na następujących założeniach: 
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 Stała współpraca z dużymi zleceniodawcami, 
 Realizacja zleceń przy użyciu najnowocześniejszego taboru przewozowego, 
 Dostarczanie usług o najwyższym poziomie i włączanie się w systemy jakości zleceniodawców, 
 Budowanie bazy podwykonawców, charakteryzujących się rzetelnością, terminowością i stałymi, 

atrakcyjnymi warunkami współpracy.  

Prognozy zużycia asfaltów w Polsce 

Działalność operacyjna Emitenta opiera się na dwóch głównych rodzajach usług transportowych – przewóz 
mas bitumicznych oraz przewóz płynnych chemikaliów. Poniższy wykres przedstawia prognozy zużycia 
mas bitumicznych w Polsce w latach 2010-2012. 

Rysunek nr 6.1.5. -1  Prognozy zużycia asfaltów na rynku w Polsce w latach 2010-2012 [tys. ton] 
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Źródło: Lotos Asfalt sp. z o.o. 

Opierając się na prognozach zużycia asfaltów na rynku w Polsce, można przewidzieć, że polski rynek 
asfaltów będzie rynkiem rosnącym. Szacuje się, że wzrost zapotrzebowania na asfalty wzrośnie w 2012 
roku do poziomu 1,7 mln ton. Realizacja tych założeń pokrywa się z planami rozbudowy infrastruktury 
drogowej w Polsce i strategią rządową w tym zakresie oraz możliwością współfinansowania inwestycji ze 
środków unijnych. Na budowę i modernizację dróg i autostrad, w latach objętych prognozą, rząd zamierza 
przeznaczyć 120 miliardów złotych. Wykres ten przedstawia wyłącznie wielkość przewidywanego zużycia 
asfaltów w Polsce, nie uwzględnia zapotrzebowania na ten materiał przez rynki eksportowe, które to 
obsługiwane są przez polskich producentów asfaltów.  

6.2. Opis rynków działalności Emitenta 

6.2.1. Sytuacja na rynku producentów asfaltu w Polsce 

 

Biorąc pod uwagę strukturę przychodów ze sprzedaży Emitenta jednym z dwóch głównych rynków, na 
których Emitent prowadzi działalność jest rynek przewozu asfaltu. Spółka uzyskuje z działalności na tym 
rynku około 40% przychodów ze sprzedaży. Dlatego też sytuacja na rynku producentów asfaltu ma istotny 
wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. Poniżej zaprezentowane zostały dane dotyczące aktualnej 
sytuacji na krajowym rynku producentów asfaltu. 
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Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2008 roku w Polsce wyprodukowano ponad 
1.500 tys. ton asfaltu natomiast w 2007 roku ponad 1.600 tys. ton. Produkcja asfaltu w 2008 roku 
zmniejszyła się z powodu nierozstrzygnięcia w wyznaczonym terminie przetargów na budowę dróg. W 
ciągu dziewięciu miesięcy 2009 roku produkcja wyniosła 1.514 tys. ton. Ze wstępnych analiz 
przeprowadzonych przez producentów asfaltów wynika, że łączna wielkość polskiego rynku asfaltów w 
2009 roku nieznacznie się zwiększyła w porównaniu z rokiem 2008. 

Prognozuje się, że polski rynek asfaltów będzie rynkiem rosnącym a zwłaszcza najbliższe 2-3 lata mogą 
okazać się dla producentów asfaltu nadzwyczaj dobre. Rządowe plany dotyczące budowy i modernizacji 
dróg przewidują znaczny wzrost wydatków finansowych na ten cel. Potwierdzeniem planowanych 
nakładów inwestycyjnych jest uchwalona przez Radę Ministrów uchwałą nr 163/2007 z dnia 25 września 
2007 roku rządowa strategia „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”, która przewiduje 
budowę ponad tysiąca kilometrów nowych autostrad i dróg ekspresowych. Łącznie na budowę i 
modernizację dróg krajowych do roku 2012 Rada Ministrów zamierza przeznaczyć 120 mld zł.  

Producenci asfaltów prognozują, iż realizacja strategii rządowej „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 
2008-2012” przyczyni się do wzrostu rynku produkcji asfaltów począwszy od roku 2010, co najmniej do 
roku 2012, zarówno pod względem wolumenów jak i osiąganych cen produktów. Rynek produkcji asfaltów 
w kraju zdominowany jest przez dwóch producentów Grupę Orlen w której skład wchodzi spółka Orlen 
Asfalt Sp. z o.o. i Grupę Lotos ze spółką Lotos Asfalt Sp. z o. o.  

Rysunek nr 6.2.1. - 1  Udziały w krajowym rynku asfaltów w 2009 r. [%] 
 
 

Udział w krajowym rynku asfaltów w 2009 r. (%)  

Lotos Asfalt  
42%

Import 
14%

Orlen Asfalt  
44%

 
Źródło: Raport Roczny Grupy Orlen z dnia 30 marca 2010 roku, www.raportroczny.orlen.pl, 

Orlen Asfalt sp. z o. o 

Orlen Asfalt sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem produkującym i sprzedającym asfalty drogowe, 
modyfikowane ORBITON, przemysłowe oraz lepiki i specyfiki asfaltowe. Orlen Asfalt sp. z o.o. posiada 
dwa centra produkcyjne i handlowe w Płocku i w Trzebini, skąd odbiorcy z całej Polski zaopatrywani są w 
produkty tej spółki. Grupa Orlen produkuje asfalty również w rafineriach należących do Grupy Orlen 
zlokalizowanych w Czechach i na Litwie.  

W 2009 roku Orlen Asfalt sp. z o. o. wyprodukował 763 tys. ton asfaltów w tym 741 tys. ton asfaltów 
drogowych i modyfikowanych oraz 21 tys. ton asfaltów przemysłowych. Rok wcześnie spółka 
wyprodukowała 709 tys. ton. asfaltów. W latach 2007-2009 spółka znacznie zwiększyła udział asfaltów 
modyfikowanych w produkcji ogółem. Było to spowodowane zwiększeniem zdolności produkcyjnych 
instalacji do produkcji asfaltów modyfikowanych w Płocku oraz rosnącym zapotrzebowaniem rynku na 
asfalty modyfikowane. Asfalty modyfikowane charakteryzują się większą wytrzymałością w stosunku do 
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tradycyjnych asfaltów drogowych i polecane są szczególnie do budowy nawierzchni dla ruchu ciężkiego i 
bardzo ciężkiego a w szczególności do budowy nawierzchni obiektów mostowych.  

Lotos Asfalt sp. z o. o. 

Lotos Asfalt Sp. z o.o. produkuje asfalty drogowe klasyczne i modyfikowane MODBIT oraz przemysłowe, 
a ponadto emulsje i specyfiki asfaltowe. Potencjał wytwórczy zakładów należących do Grupy Lotos wynosi 
1 mln ton asfaltu rocznie, który dzięki kolejnym inwestycjom wzrośnie w 2010 roku o dalsze 30%. 

W ciągu 9 miesięcy 2009 roku Lotos Asfalt Sp. z o. o. sprzedał 600 tys. ton asfaltów różnych zastosowań. 
W 2008 roku Lotos Asfalt Sp. z o. o. wyprodukował 840 tys. ton asfaltu, natomiast w 2007 roku 899 tys. 
ton. W 2008 roku spółka zanotował 10% wzrost sprzedaży asfaltów modyfikowanych w porównaniu do 
2007 roku. Lotos Asfalt Sp. z o. o. dostarcza asfalty na główne place budowy dróg w Polsce, w tym między 
innymi na budowę autostrady A1, A2 i A4. Na budowę odcinka autostrady A1 dostarczono znaczną ilość 
asfaltów modyfikowanych o najwyższej jakości. Działalność produkcyjna Lotos Asfalt Sp. z o. o. 
skoncentrowana jest w trzech ośrodkach produkcyjnych: Gdańsku, Czechowicach i Jaśle. W zakładzie w 
Gdańsku produkowana jest szeroka gama asfaltów drogowych, w tym: asfalt drogowy typu: 35/50, 50/70, 
70/100, 100/150, 160/220 oraz asfalty modyfikowane. W zakładzie w Jaśle powstają nowoczesne asfalty 
przemysłowe natomiast w zakładzie w Czechowicach produkuje się asfalty modyfikowane. 

6.2.1.1. Otoczenie konkurencyjne w zakresie przewozów mas bitumicznych 

Konkurencja krajowa  

W zakresie konkurencji krajowej Emitent, który posiada 25 jednostek jest jednym z największych 
przewoźników mas bitumicznych w kraju. Rynek ten składa się z kilku firm dysponujących min. 10 
jednostkami takich jak:  

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GABER Bernard Gawkowski, 
2. Anneberg Transpol Int. sp. z o. o., 
3. P.T.H.U. "LW-Trans" Lesław Pachulski. 

Pozostałe firmy są bardzo małe i dysponują ok.1-3 jednostkami. Żadna z firm konkurencyjnych nie posiada 
narzędzi zarządczo-organizacyjnych, którymi dysponuje Emitent. Są to firmy dostosowane do 
wykonywania bardzo prostych usług, na ogół pracujące dla jednego klienta, np. indywidualnej wytwórni 
mas bitumicznych. Firmy te nie prowadzą żadnych aktywnych działań handlowych. Są to często małe 
przedsiębiorstwa rodzinne prowadzone w oparciu o działalność jednoosobową. 

Konkurencja międzynarodowa  

Konkurencje międzynarodową stanowią firmy związane z rafineriami w obrębie których znajdują się 
siedziby tych firm. Zagraniczne firmy zajmujące się transportem mas bitumicznych liczą około 30-40 
jednostek. Firmy te jednak nie budują strategii opartej na ekspansji jak również nie starają się pozyskiwać 
zleceń na rynkach zagranicznych.  

Do grona potencjalnych zagranicznych konkurentów w zakresie przewozu mas bitumicznych można zliczyć 
min.:  

1. Scharrer & Andresen GmbH 
2. Schenk Papendrecht BV 

6.2.2. Charakterystyka przemysłu chemicznego w Polsce  

Obszarem działalności z której Emitent uzyskuje prawie 60% przychodów jest przewóz substancji 
chemicznych oraz płynnych chemikaliów. Emitent ściśle współpracuje w zakresie transportu płynnych 
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chemikaliów z największymi polskimi i europejskimi producentami chemii, dlatego też sytuacja całego 
sektora chemicznego w Polsce i na świecie ma istotny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta.  

Z raportu sporządzonego przez CEFIC (European Chemical Industry Council) organizacji reprezentującej 
europejski przemysł chemiczny  pt. „Facts and figures: The European chemical industry in a worldwide 
perspective: 2009” wynika, że największym producentem chemii w Europie są Niemcy, za nimi znajduje się 
Francja, Włochy i Wielka Brytania. Razem te cztery kraje generują prawie 2/3 sprzedaży na chemicznym 
rynku europejskim - 329 bilionów euro. Jeśli dodamy Holandię, Hiszpanię, Belgię i Irlandię udział ten 
wzrasta do 88% - 475 bilionów euro. Polska jest największym nowym krajem Unii Europejskiej i produkuje 
2/3 całej produkcji chemicznej nowoprzyjętych państw Unii. 

Rysunek nr 6.2.2. - 1 
 

Udział największych producentów chemii w Europie w roku 2007 (%)
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Źródło: Na podstawie raportu sporządzonego przez CEFIC pt. „Facts and figures: The European chemical 
industry in a worldwide perspective: 2009”, www.cefic.be 
 
Pozostałe kraje Unii Europejskiej posiadają następujący udział w produkcji chemicznej: Polska 2,3%, 
Szwecja – 1,7%, Austria – 1,3%, Finlandia – 1,3%, Czechy – 0,9%, Węgry – 0,7%, Portugalia – 0,7%, 
Rumunia – 0,6%, Pozostałe – 2,2%. 
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Rysunek nr 6.2.2. - 2 
 

Struktura przemysłu chemicznego UE ze względu na kierunek sprzedaży 
[bilion EURO]
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Źródło: Na podstawie raportu sporządzonego przez CEFIC pt. „Facts and figures: The European chemical 
industry in a worldwide perspective: 2009”, www.cefic.be 

W 2007 roku wartość sprzedaży chemikaliów na europejskim rynku chemicznym była szacowana na 537 
bilionów euro. W ciągu ostatnich 10 lat wartość sprzedaży krajów członkowskich UE wzrosła o 100%. 
Wewnętrzny rynek europejski ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój rynku chemicznego. Usunięcie 
zarówno barier handlowych, jak i nie handlowych było kluczowym czynnikiem wpływającym na wzrost i 
konkurencyjność chemicznego rynku wewnątrz unijnego. Wraz z dołączeniem dziesięciu nowych krajów, 
wewnętrzny rynek starej UE został dodatkowo wzmocniony. Do 2007 roku prawie połowa sprzedaży była 
realizowana wewnątrz UE (wyłączając sprzedaż krajową). Podczas, gdy sprzedaż chemikaliów wewnątrz 
UE rośnie, znaczenie sprzedaży krajowej spada, licząc tylko 28% ogólnej sprzedaży. 23% sprzedaży 
chemikaliów exportowana jest poza obszar UE. Docelowymi krajami sprzedaży są kraje sąsiadujące z UE, 
Azja oraz państwa zrzeszone w Nafta. 
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Rysunek nr 6.2.2. - 3 

Wartość produkcji największych firm chemicznych w Europie 
w 2007 roku (bilion USD)
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Źródło: Na podstawie raportu sporządzonego przez CEFIC pt. „Facts and figures: The European chemical 
industry in a worldwide perspective: 2009”, www.cefic.be 

W 2007 roku 12 z 30 największych światowych chemicznych przedsiębiorstw miało swoje 
przedstawicielstwa w UE, reprezentując 10% światowej sprzedaży chemikaliów. Łączny obrót tych 30 firm 
wyniósł 577 bilionów euro. To znaczny wzrost w porównaniu do poprzednich lat, który odzwierciedla nie 
tylko pozytywny wzrost sprzedaży jak również trwającą konsolidację światowego sektora chemicznego. 

Najwięksi producenci chemii w UE posiadają własne cechy charakterystyczne, które są ich kluczem do 
sukcesu: 

 Niemcy - centralne położenie i znakomita infrastruktura (transport), 
 Francja, Holandia i Wielka Brytania - doskonałe zaplecze portowe i surowcowe, 
 Belgia i Hiszpania - duże centra produkcji petrochemicznej w Antwerpii i Tarragonie, dające 

korzyści ekonomiki skali. 

Polski przemysł chemiczny nie jest tak rozwinięty jak przemysł krajów Europy Zachodniej, obecnie jednak 
przechodzi etap szybkiego rozwoju. Prognozuje się, że wzorem państw rozwiniętych także i w Polsce wraz 
z rozwojem produkcji nowoczesnych wyrobów takich jak: motoryzacja, elektronika, art. gospodarstwa 
domowego itp., znacznie wzrośnie zastosowanie chemikaliów w gospodarce. Innym czynnikiem mogącym 
spowodować wzrost zapotrzebowania na chemikalia są rosnące potrzeby przemysłu i budownictwa 
spowodowane wzrostem dochodu narodowego. Wszystkie te procesy mogą spowodować znaczący wzrost 
popytu na produkty zakładów chemicznych takie jak: tworzywa sztuczne, kauczuki, farby, lakiery oraz na 
podstawowe surowce petrochemiczne olefiny i aromaty. 

Bieżąca sytuacja sektora chemicznego w Polsce jest niepokojąca, ze względu na rozległy charakter 
spowolnienia gospodarczego. Rok 2009 był trzecim z rzędu rokiem spowolnienia w obszarze przetwórstwa 
przemysłowego. W przetwórstwie przemysłowym nastąpił spadek produkcji sprzedanej o 2,7% w stosunku 
do 2008 roku. Sprzedaż produkcji wyrobów chemicznych była niższa o 5%, a produkcja wyrobów 
gumowych i z tworzyw sztucznych o 1,9%.  
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Wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu chemicznego w roku 2009 wynosiła: 

a) w wyrobach chemicznych 36.473,6 mln zł, 
b) w wyrobach gumowych i z tworzyw sztucznych 43.109,4  mln zł. 

W poniższej tabeli została zaprezentowana wielkości produkcji krajowych zakładów chemicznych dla 
wybranych produktów chemicznych.  

Tabela nr 6.2.2. - 1 

Chemikalia, wyroby chemiczne i tworzywa sztuczne [w tys. ton] 

Wyroby 
Liczby 

bezwzględne 
2007 2008 2009 

Toulen 137,0 58,6 101 
Fenol 49,7 43,8 33,1 
6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) 161,0 145,0 145,0 
Kwas azotowy techniczny (w przeliczeniu na 100%) 2 306,0 2 263,0 2 138,0 
Amoniak syntetyczny (w przeliczeniu na czysty składnik) 2 461,0 2 414,0 998,0 
Nawozy mineralne lub chemiczne (w przeliczeniu na czysty 
składnik):    

- azotowe 1 818,0 1 692,0 1 503,0 
- fosforowe 650,0 525,0 243,0 
- potasowe 328,0 293,0 173,0 
Polietylen 393,0 354,0 335,0 
Polipropylen 256,0 252,0 257,0 
Kauczuk syntetyczny 125,7 122,6 133,0 
Pestycydy 34,7 35,4 19,3 
Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska i 
gotowe sykatywy 1 003,0 1 067,0 912,0 

Mydła i środki powierzchniowo czynne 58,2 62,1 73,4 
Źródło: GUS oraz Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC), „Przemysł chemiczny w Polsce, Raport 
roczny 2009”, www.pipc.pl, 

Cechą charakterystyczną przemysłu chemicznego szczególnie ważną dla Emitenta jest bardzo duża 
produkcja półproduktów, które podlegają późniejszej obróbce przez inne działy przemysłu. Dzięki 
produkcji dużej ilości półfabrykatów istotną rolę w łańcuchu produkcyjnym odgrywa transport. Przemysł 
chemiczny odznacza się również dużą wodochłonnością stąd charakterystyczną cechą lokalizacji ośrodków 
i zakładów chemicznych jest koncentracja w dorzeczu Wisły i Odry. Znaczna część produkcji polskiego 
przemysłu chemicznego pochodzi z kilkunastu największych zakładów chemicznych zlokalizowanych w 
różnych częściach kraju. 
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Tabela nr 6.2.2. – 2 Prezentacja wybranych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w 2009 roku 
[mln PLN] 

Lp. 
 

Nazwa przedsiębiorstwa 
 

Przychody 
ogółem Wartość eksportu 

1  Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.  49 876 18 202,0 
2  Petrochemia-Blachownia S.A.  141,6 107,2 
3  Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.  1 138,3 634,4 
4  Zakłady Azotowe Puławy S.A.  2 091,4 812,6 
5  Zakłady Chemiczne Police S.A.  1 486,1 377,3 
6  Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.  1 443,3 572,8 
7  Anwil SA  1 870,2 411,9 
8  Luvena S.A.  174,8 4,4 
9  Grupa Ciech S.A.  3 684,2 - 
10  PCC Rokita S.A.  735,5 378,7 
11 Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o. 158,4 20,5 
Źródło: Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC), „Przemysł chemiczny w Polsce, Raport roczny 2009”, 
www.pipc.pl, 
 
Zdaniem autorów „Strategii dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 roku” w przyszłości przemysł 
chemiczny w Polsce ma szansę stać się jednym z najbardziej dochodowych działów przetwórstwa 
przemysłowego. W krajach wysoko rozwiniętych można zaobserwować regularny rozwój tej gałęzi 
przemysłu ze średnim tempem wzrostu produkcji na poziomie ok. 3% w skali roku. Rozwój gospodarczy w 
Polsce, stwarza ciągle wzrastające zapotrzebowanie na półprodukty i wyroby finalne przemysłu 
chemicznego. Otwarty rynek europejski sprawił, iż popyt krajowy jest często zaspakajany importem 
chemikaliów, który w skali kraju wartościowo znacząco przewyższa eksport.  
 
W 2009 roku tak jak w latach poprzednich w przemyśle chemicznym utrzymywała się nadwyżka importu 
nad exportem. Według danych PIPC wartość eksportu przemysłu chemicznego ogółem wyniosła 96,4 mld 
euro, to jest o 15,9% mniej niż w 2008 roku, natomiast wartość importu spadła o 24% w ujęciu rocznym 
osiągając wartość 105,8 mld euro. Niezmiennie głównymi partnerami wymiany handlowej były kraje Unii 
Europejskiej. 
 
Tabela nr 6.2.2. – 3 Import oraz eksport wybranych chemikaliów według grup towarowych w 2009 
roku [mln euro]  
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 

Import Eksport 

1 Chemikalia nieorganiczne 544,5 372,6 
2 Chemikalia organiczne 1 581,7 695,0 
3 Produkty farmaceutyczne 3 451,9 1 172,2 
4 Nawozy 295,5 274,8 
5 Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery 987,9 372,8 
6 Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, 

kosmetyczne i toaletowe 1 076,7 1 521,8 

7 Produkty chemiczne różne 1 491,4 313,5 
8 Łącznie wyroby chemiczne + farmaceutyki + 

produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw 
sztucznych 

18 675,4 11 806,8 

Źródło: Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC), „Przemysł chemiczny w Polsce, Raport roczny 2009”, 
www.pipc.pl, 
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6.2.2.1. Otoczenie konkurencyjne w zakresie przewozów chemii płynnej 

Konkurencja krajowa 

W zakresie przewozu chemii płynnej do konkurencji krajowej zalicza się 4-5 firm będących spółkami 
córkami dużych zachodnich firm transportowych. Największe z tych firm osiągają obroty 2-3 razy większe 
od firmy Emitenta i z reguły jest to wynikiem oddania im przez centrale części kontraktów na obsługę 
wybranych klientów. Do ważniejszych konkurentów Emitenta należą takie spółki jak: 

1. Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o., 
2. Rinnen Polska Sp. z o.o. Spedycja Międzynarodowa, 
3. Kube & Kubenz Polska Sp. z o.o. 

Zasadniczą zaletą Emitenta jest umiejętność współpracy z tymi firmami, polegająca na obsłudze 
określonych przewozów. Konkurencja ta jest doskonale znana Emitentowi od wielu lat. Przewagą Emitenta 
jest to, iż znacznie przewyższa te firmy elastycznością i umiejętnością pozyskiwania nowych klientów 
ponieważ firmy te są skoncentrowane głównie na obsłudze swoich stałych kontraktów. Akceptują one rolę 
Trans Polonia S.A. jako kooperanta. Nie ma też bezpośrednich obszarów konkurencji z tymi 
przewoźnikami, ponieważ przewozy obsługiwane przez te firmy są częścią kontaktów zagranicznych i 
emitentowi bardziej opłaca się współpracować na zasadzie podwykonawstwa przy ich realizacji niż 
konkurować o ich bezpośrednią obsługę. Pozostałe większe firmy to przedsiębiorstwa powstałe jako spółki 
córki dużych polskich zakładów chemicznych, na ogół w wyniku ich przekształcenia z zakładowych 
działów transportu. Aktywnie działających firm tego typu jest 3 tj.: 

1. Transclean Sp. z o.o. (Grupa Ciech S.A.)  
2. Transtech Sp. z o.o. (Grupa ZCH Police S.A.) 
3. PCC Autochem Sp. z o.o.(Grupa PCC Rokita S.A.) 

Ich obroty są znacząco większe od obrotów Emitenta, jednak wynikają z obsługi spółki matki. Z tą grupą 
firm Trans Polonia S.A. również współpracuje, a przez swoją organizację handlową przewyższa je w 
zakresie umiejętności pozyskiwania klientów, głównie zagranicznych. 

Następna grupa to więksi przewoźnicy indywidualni, dysponujący flotami do kilkunastu jednostek. Firm 
takich jest ok. 15, jednak zakres ich działalności jest skoncentrowany tylko na współpracy z firmami takimi 
jak Trans Polonia na zasadzie podwykonawstwa. Nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia, nie są też w 
większości zainteresowane budową rynku bezpośrednich klientów, natomiast chętnie pracują jako 
podwykonawcy. 

Konkurencja międzynarodowa  

Tą grupę stanowią przede wszystkim duże firmy zachodnie, liczące od kilkuset do kilku tysięcy jednostek. 
Działają one głównie jako operatorzy obsługujący największych producentów chemikaliów.  

Ze względu na skalę działania nie stanowią one bezpośredniej konkurencji, ponieważ są one na ogół 
zainteresowane współpracą z firmami takimi jak Emitent na zasadzie zlecania wykonania części prac. 
Spółka w miarę możliwości korzysta z kontaktów z tymi operatorami w celu pozyskania dodatkowych 
zleceń. Kolejną grupę stanowią firmy liczące do kilkudziesięciu pojazdów, które mogą być lub są 
bezpośrednią konkurencją Emitenta. Można do nich zaliczyć takie spółki jak: 

1. Stermann Spedition GmbH, 
2. Georg Buchner Int. Spedition GmbH, 
3. Alfred Talke GmbH & Co. KG. 
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W tym zakresie Emitent stara się zdobyć przewagę poprzez niższą cenę usług wynikającą z niższych 
kosztów, operatywnością handlową oraz umiejętnością obsługi rynków wschodnich, na ogół niechętnie 
obsługiwanych przez zachodnich przewoźników.  

6.2.3. Przychody ze sprzedaży Emitenta w podziale na rynki zbytu 
 
Emitent uzyskuje przychody ze sprzedaży usług zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. 
 
Tabela nr 6.2.3. – 1 Przychody ze sprzedaży Emitenta – struktura terytorialna [tys. PLN] 
 

Przychody 
ze sprzedaży 

2009 2008 2007 

Wartość Udział            
(%) Wartość Udział            

(%) Wartość Udział            
(%) 

Kraj 8 210 64 7 761 56 6 556 64 

Eksport 4 689 36 6 050 44 3 638 36 
a) poza UE 423 -  45 -  0 -  
b) do UE 4 266 -  6 005 -  3 638 -  
Sprzedaż łącznie 12 899 100 13 811 100% 10 194 100 
Źródło: Emitent 
 
Przychody ze sprzedaży usług przewozu płynnych ładunków chemicznych realizowane były na obszarze 
całej Europy. Emitent świadczy usługi przewozów międzynarodowych, zarówno w eksporcie jak i imporcie. 
Przewozy płynnych ładunków chemicznych z reguły są realizowane na długich trasach, w dużej części z 
przekroczeniem jednej lub kilku granic państwowych. Są to trasy zarówno pomiędzy krajami będącymi 
członkami Unii Europejskiej jaki i do państw spoza UE. Spółka nie prowadzi zestawień przewozów na 
poszczególnych trasach, ale analizuje wielkość przewozów chemicznych na podstawie poszczególnych 
zleceniodawców i ich siedziby. Poniższe wykresy przedstawią strukturę przychodów z przewozu płynnych 
chemikaliów wg kraju zleceniodawcy sporządzonych na podstawie danych z lat 2007-2009. Wynika z niego 
że największą część przewozów płynnej chemii stanowią zlecenia z Niemiec, Belgii i Polski gdzie mają 
siedziby najwięksi stali kontrahenci Spółki. 
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Rysunek nr 6.2.3. – 1 Geograficzna struktura przychodów Emitenta z przewozu płynnych 
chemikaliów wg kraju zleceniodawcy w latach 2007 - 2009 
 
 

Przychody z przewozu płynnych chemikaliów wg kraju zleceniodawcy 
w 2007 r. [%]

Belgia 26,3% Niemcy 34,6%

Polska 32,3%

Holandia 3,5%

Hiszpania 2,5% USA 0,3%

Czechy 0,5%

  
 

Przychody z przewozu płynnych chemikaliów wg kraju zleceniodawcy
 w 2008 r. [%]

Belgia 32,4% Niemcy 41,5%

Polska 22,5%

Austria 0,1%

Włochy 0,1%
Holandia 1,8%

Hiszpania 1,0%Szwajcaria 0,6%
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Przychody z przewozu płynnych chemikaliów wg kraju zleceniodawcy 
w 2009 r. [%]

Włochy 0,2%

Francja 2,0%

Węgry 1,1%
Szwajcaria 1,8%

Rosja 4,1%

Holandia 1,5%

Niemcy 25,5%

Polska 38,7%

Belgia 24,7%

Słowacja 0,1%

Litwa 0,3%

 
Źródło: Emitent 

Przychody ze sprzedaży usług przewozu mas bitumicznych osiągane były zarówno w kraju jak i za granicą. 
Zleceniodawcami przewozów mas bitumicznych są podmioty mające swoją siedzibę na terenie Polski, a 
odbiorcami przewożonego produktu są wytwórnie mas do nawierzchni drogowych zlokalizowane zarówno 
w Polsce jak i zagranicą. Geograficzną strukturę przychodów sklasyfikowaną według kraju odbiorcy na 
podstawie danych z lat 2007-2009 przedstawiają poniższe wykresy. 
 
Rysunek nr 6.2.3. – 2 Geograficzna struktura przychodów Emitenta z przewozu mas bitumicznych 
wg kraju odbiorcy w latach 2007- 2009 
 
 

Przychody z przewozu mas bitumicznych wg kraju 
odbiorcy w 2007 r. [%] 

Niemcy 1,0% Litwa 0,4%

Polska 98,6%
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Przychody z przewozu mas bitumicznych wg kraju 
odbiorcy w 2008 r. [%] 

Łotwa 4,2%

Litwa 25,1%

Rumunia 4,2%

Polska 66,5%

 

Przychody z przewozu mas bitumicznych wg kraju 
odbiorcy w 2009 r. [%] 

Polska 94,6%

Niemcy 2,6% Litwa 2,4%

Łotwa 0,4%

 
Źródło: Emitent 

6.2.4. Główni dostawcy i odbiorcy usług Emitenta 
 
Dostawcy  
 
Emitent współpracuje i korzysta z usług wielu dostawców a także dywersyfikuje udział poszczególnych 
dostawców w wyniku czego udział pojedynczego dostawcy nie przekracza 20%. Zdaniem Emitenta utrata 
któregokolwiek z dostawców usług nie wpłynie znacząco na bieżącą działalność Emitenta. Zdaniem 
Zarządu, Spółka w żaden sposób nie jest uzależniona od któregokolwiek z dostawców usług.   
 
Odbiorcy 
 
Odbiorcami usług Emitenta są największe przedsiębiorstwa z branży petrochemicznej zarówno z kraju jak i 
zagranicy (głownie Europy Zachodniej). 
 
Emitent około jednej trzeciej przychodów uzyskuje na podstawie umowy o stałej współpracy zawartej z 
Lotos Asfalt Sp. z o.o. Dotychczas znaczące inwestycje Spółki w rozwój taboru przewozowego oparte były 
na zwiększaniu mocy przewozowej dla tego klienta. W przypadku zmiany polityki tego zleceniodawcy w 
zakresie realizacji procesu dystrybuowania mas bitumicznych istnieje ryzyko, że emitent utraciłby istotną 
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gałąź swych przychodów. Zagadnienie to opisano jako czynnik ryzyka „Ryzyko związane z dużym 
udziałem przychodów uzyskiwanych od jednego zleceniodawcy”. 
 
W przypadku płynnych ładunków chemicznych udział poszczególnych odbiorców w przychodach Emitenta 
nie przekracza 20%. Zdaniem Zarządu w przypadku przewozu płynnych chemikaliów Spółka nie jest 
uzależniona od któregokolwiek z odbiorców.   
 

6.3. Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność Emitenta 
 
Do nadzwyczajnych czynników w okresie od roku 2007 do dnia zatwierdzenia Prospektu, które miały 
wpływ na działalność podstawową Emitenta oraz na rynki, na których prowadzi on działalność zaliczyć 
można: 

1. Po półrocznych przygotowaniach Spółki do uzyskania certyfikatów jakościowych ISO i SQAS, w 
listopadzie 2006 roku Spółka uzyskała aprobatę jednostki certyfikującej i otrzymała certyfikat 
jakości ISO 9001:2000 o numerze AJA06/11062, 

2. W dniu 26 maja 2008 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło 
uchwałę o przekształceniu Spółki Trans Polonia Sp. z o.o. w Spółkę Trans Polonia Spółka Akcyjna 
oraz podpisało jej statut. W dniu 26 czerwca 2008 roku Trans Polonia S.A. została zarejestrowana 
pod nr KRS 0000308898, 

3. W dniu 29 lipca 2008 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w 
drodze emisji akcji serii C i wprowadzeniu ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect. Debiut Spółki na rynku NewConnect nastąpił 12 września 2008 roku. 

6.4. Podsumowanie istotnych informacji, dotyczących uzależniania Emitenta od patentów, licencji, 
umów przemysłowych, handlowych, finansowych oraz nowych procesów produkcyjnych 

6.4.1. Patenty  
 
Emitent nie wykorzystuje w swojej działalności żądnych patentów ani nowych procesów produkcyjnych, 
które miałyby wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe ani rentowność działalności operacyjnej.  

6.4.2. Licencje 
 
W ocenie Emitenta, Emitent nie jest uzależniony od licencji, z zastrzeżeniem licencji transportowych na 
wykonywanie zarobkowego przewozu drogowego, opisanych poniżej.  
 
Licencja nr TU 013494 na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego 
rzeczy wydana przez Ministra Infrastruktury.  
Licencja uprawna do wykonywania zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wszelkimi trasami, dla 
przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty.  
Licencja ważna jest do dnia 14 października 2010 r. 
 
Licencja nr 0116234 na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydana przez 
Starostę Tczewskiego 
Licencja uprawnia Emitenta do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie rzeczy. 
Licencja jest ważna do dnia 2 czerwca 2056 r.  

6.4.3. Umowy przemysłowe, handlowe finansowe 
 
Poza wskazanymi poniżej umowami zawartymi ze spółką Lotos Asfalt Sp. z o.o. Emitent nie jest stroną 
innych istotnych umów handlowych, przemysłowych ani finansowych zawieranych w zwykłym toku 
działalności. W ocenie Emitenta udział Lotos Asfalt Sp. z o.o. w generowaniu przychodów Emitenta nie ma 
charakteru uzależniającego. Emitent współpracuje konsekwentnie, na zasadach partnerskich z Lotos Asfalt 
Sp. z o.o. praktycznie od początku swojej działalności i w stosunkach z Lotos Asfalt Sp. z o.o. udało mu się 
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uzyskać korzystne warunki współpracy. Udział tego podmiotu w przychodach Emitenta wynika również ze 
znaczącej roli jaką obecnie pełni Emitent jako operator logistyczny Lotos Asfalt Sp. z o.o.  
 
1. Umowa nr LD/07/10 o świadczenie usług transportowych zawarta 1 kwietnia 2010 r. w Gdańsku 
między Emitentem (Przewoźnik) a LOTOS Asfalt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Zlecający) 
aneksowana 2 września  2010 r. 
 
Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zlecającego usług transportowych polegających na 
załadunku, przewożeniu i rozładunku asfaltów oraz ciężkiego oleju opałowego do odbiorców na terenie 
kraju w województwach: śląskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim (część zachodnia) oraz zagranicą 
na ternie: Czech, Austrii i Węgier (część zachodnia) wskazanych przez Zlecającego. 
Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy ustalane jest zgodnie ze stawką transportową za 
przewiezienie produktu określaną wg tabel przeliczeniowych dla tras krajowych oraz tras zagranicznych. 
Stawki transportowe za wykonanie zlecenia obliczane są zgodnie z ilością przejechanych kilometrów. 
Najwcześniej po trzech miesiącach obowiązywania umowy wysokość stawek może podlegać negocjacji w 
przypadku zmiany istotnych składników cen.  
Umowa przewiduje kary umowne dla Przewoźnika za: wykonywanie usługi transportowej z opóźnieniem, 
za nie podstawienie cysterny pod załadunek mimo przyjęcia zlecenia, niestosowania się przez Przewoźnika 
do Tabeli Wymienności Wożenia Asfaltu, braku możliwości dokonania dostawy z winy Przewoźnika.  
Od chwili przyjęcia towaru aż do momentu jego wydania odbiorcy Przewoźnik ponosi wszelką 
odpowiedzialność materialną za braki oraz defekty jakościowe produktów, jakie powstaną w trakcie 
wykonywania usługi transportowej. 
Umowa zawiera zobowiązanie Przewoźnika do zachowania w poufności informacji technicznych, 
technologicznych i handlowych, organizacyjnych oraz finansowych dotyczących Zlecającego. 
Przewoźnik zobowiązany jest na własny koszt wyposażyć wszystkie autocysterny świadczące usługi na 
rzecz Zlecającego w logo Zlecającego.  
Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2012 r.  
 
Wartość obrotu z tytułu obowiązywania Umowy od dnia jej zawarcia wyniosła w I półroczu 2010 r. 
1.120.000,00 złotych. Według szacunków Emitenta wartość obrotu z tytułu obowiązywania umowy za rok 
2010 wyniesie  około 4.000.000,00 złotych. 
 
Umowa istotna ze względu na przedmiot i wartość..  
 
2. Umowa nr LD/02/10 o świadczenie usług transportowych zawarta 1 kwietnia 2010 r. miedzy 
Emitentem (Przewoźnik) a LOTOS Asfalt Polska sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku (Zlecający) 
aneksowana  2 września 2010 r.  
 
Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zlecającego usług transportowych polegających na  
załadunku, przewożeniu i rozładunku asfaltów oraz ciężkiego oleju opałowego do odbiorców na terenie 
kraju w województwach: podlaskim, mazowieckim i łódzkim oraz zagranicą na terenie: Litwy, Łotwy i 
Estonii wskazanych przez Zlecającego.  
Wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy ustalane jest zgodnie ze stawką transportową za 
przewiezienie produktu określaną wg tabel przeliczeniowych dla tras krajowych oraz tras zagranicznych. 
Stawki transportowe za wykonanie zlecenia obliczane są zgodnie z ilością przejechanych kilometrów. 
Najwcześniej po trzech miesiącach obowiązywania umowy wysokość stawek może podlegać negocjacji w 
przypadku zmiany istotnych składników cen.  
Umowa przewiduje kary umowne dla Przewoźnika za: wykonywanie usługi transportowej z opóźnieniem, 
za nie podstawienie cysterny pod załadunek mimo przyjęcia zlecenia, niestosowania się przez Przewoźnika 
do Tabeli Wymienności Wożenia Asfaltu, braku możliwości dokonania dostawy z winy Przewoźnika.  
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Od chwili przyjęcia towaru aż do momentu jego wydania odbiorcy Przewoźnik ponosi wszelką 
odpowiedzialność materialną za braki oraz defekty jakościowe produktów, jakie powstaną w trakcie 
wykonywania usługi transportowej. 
Umowa zawiera zobowiązanie Przewoźnika do zachowania w poufności informacji technicznych, 
technologicznych i handlowych, organizacyjnych oraz finansowych dotyczących Zlecającego. 
Przewoźnik zobowiązany jest na własny koszt wyposażyć wszystkie autocysterny świadczące usługi na 
rzecz Zlecającego w logo Zlecającego.  
Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2012 r.  
 
Wartość obrotu z tytułu obowiązywania Umowy od dnia jej zawarcia wyniosła w I półroczu 2010 r. 
1.263.000,00 złotych. Według szacunków Emitenta wartość obrotu z tytułu obowiązywania umowy za rok 
2010 wyniesie  około  4.000.000,00 złotych. 
 
Umowa istotna ze względu na przedmiot i wartość. 
 
Emitent jest stroną umów najmu oraz leasingu sprzętu wykorzystywanego w toku bieżącej działalności. 
Wartość wynajmowanego lub leasingowanego sprzętu kwalifikuje wskazane umowy jako istotne. Opis 
umów najmu oraz leasingu zawiera poniższa tabela. 
 
Tabela nr 6.4.3. – 1 Umowy najmu i umowy leasingu 
 
LP 

 
Tytuł 

prawny 
Data zawarcia 

umowy 
Przedmiot Wartość 

przedmiotu 
(netto) 

Czas 
trwania 
umowy 

1 NAJEM 6 maja 2008 r. dwie naczepy cysterny do 
przewozu materiałów 
ropopochodnych LAG 

125.800,00 
EURO 

59-miesięcy 

2 NAJEM  27 lutego 2008 r. trzy naczepy cysterny do 
przewozu materiałów 
ropopochodnych LAG 

188.700,00 
EURO 

59-miesięcy 

3 NAJEM 7 lutego 2008 r. pięć naczep cystern do 
przewozu materiałów 
ropopochodnych LAG 

314.500,00 
EURO 

59-miesięcy 

4 NAJEM 28 lutego 2007 r. pięć naczep cystern do 
przewozu materiałów 
ropopochodnych LAG 

310.000,00 
EURO 
 

59-miesięcy 

5 NAJEM 14 marca 2007 r. pięć naczep cystern do 
przewozu materiałów 
ropopochodnych LAG 

310.000,00 
EURO 

59-miesięcy 

6 LEASING  13 marca 2007 r.  ciągnik siodłowy  77.100,99 
EURO 

60 miesięcy  

7 LEASING  3 kwietnia 2006 r. 
aneks: 25 
października  
2007 r. 

naczepa ciężarowa - 
cysterna 

238.644,00 zł 59 miesięcy  

8 LEASING  3 kwietnia 2006 r. 
aneks: 25 
października 2007 
r. 

naczepa ciężarowa - 
cysterna 

238.644,00 zł 59 miesięcy 

9 LEASING 10 marca 2006 
aneks: 25 
października 2007   

naczepa ciężarowa – 
cysterna do przewozu 
towarów  

235.278,00 zł 59 miesięcy  
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10 LEASING  25 kwietnia 2006 r. naczepa ciężarowa – 
cysterna do przewozu 
materiałów  

234.919,00 zł 59 miesięcy  

11 LEASING  7 sierpnia 2006 r. naczepa cysterna – do 
transportu płynnych 
produktów  

249.177,00 zł 59 miesięcy  

Źródło: Emitent 
 

6.5. Założenie wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej 
 
Oferta Spółki nie jest skierowana do klientów indywidualnych, lecz do dużych przedsiębiorstw z branży 
chemicznej i petrochemicznej. Nie przeprowadzono badań marketingowych na znajomość marki Trans 
Polonia. Należy stwierdzić jednak, że działanie na tym wąskim i specjalistycznym rynku opiera się na 
zaufaniu, renomie, wysokiej jakości świadczonych usług między kooperantami. Znajomość marki firmy 
uzewnętrznia się faktem, iż klienci powierzają Spółce organizacje istotnej części z łańcucha logistycznego 
ładunków, które często należą do kategorii materiałów niebezpiecznych. 
 
Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta o jego pozycji konkurencyjnej zostały określone w oparciu 
między innymi o następujące źródła: 
 
 Główny Urząd Statystyczny (GUS), www.stat.gov.pl, 
 Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC), „Przemysł chemiczny w Polsce, Raport roczny 2009”, 

www.pipc.pl, 
 Raport sporządzony przez CEFIC (European Chemical Industry Council) organizacja 

reprezentująca europejski przemysł chemiczny pt. „Facts and figures: The European chemical 
industry in a worldwide perspective: 2009”, www.cefic.be, 

 „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012” przyjęty uchwałą nr 163/2007 Rady 
Ministrów z dnia 25 września 2007 r., www.mi.gov.pl, 

 „Strategia dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 roku” sporządzona przez Ministerstwo 
Gospodarki oraz Ministerstwo Skarbu Państwa, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 4 czerwca 
2002 roku,  www.mg.gov.pl, 

 Raport Roczny Grupy Orlen, z dnia 30 kwietnia 2009 roku, www.raportroczny.orlen.pl, 
 Raport Roczny Grupy Lotos, z dnia 28 kwietnia 2009 roku, www.lotos.pl, 
 Polski Kongres Drogowy, seminarium zorganizowane w listopadzie 2009 roku, www.pkd.org.pl. 

 
Dostępne raporty oraz publikacje rynkowe nie zawierają szczegółowych informacji określających udział 
Emitenta w rynku przewozu asfaltów oraz w rynku przewozu chemii płynnej. Zarząd Emitenta szacuje 
pozycję konkurencyjną Spółki przede wszystkim w oparciu o dostępne raporty i analizy branżowe opisujące 
rynek producentów asfaltów oraz sektor branży chemicznej, sporządzone przez jednostki wymienione 
powyżej, a także w oparciu o własną obserwację rynku. 
 

7. Struktura organizacyjna 
 

7.1. Krótki opis grupy, do której należy Emitent, oraz miejsca Emitenta w tej grupie  
 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent wchodzi w skład grupy kapitałowej tworzonej przez Vataro 
Holdings z siedzibą w Limassol (Republika Cypryjska), która to spółka posiada 70,81% kapitału 
zakładowego i 80,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 100% akcji w spółce Vataro Holdings 
Ltd posiada Dariusz Stanisław Cegielski – Prezes Zarządu Emitenta. 
 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA    

 69 

7.2. Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta  
 
Emitent nie posiada podmiotów zależnych. 
 
 

8. Środki trwałe 

8.1. Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe, w tym dzierżawione 
nieruchomości, oraz obciążenia ustanowione na tych aktywach. 

 
Nieruchomości 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym żadnej 
nieruchomości. Nieruchomość, w której prowadzona jest działalność Emitent wynajmuje od osób trzecich. 
 
Tytuł prawny do nieruchomości będącej siedzibą Emitenta stanowi umowa najmu z dnia 10 listopada 2006 
r.,  kilkukrotnie aneksowana oraz umowa najmu z dnia 28 grudnia 2009 r. zawarte między Emitentem a 
Tczewskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie. 
Szczegółowy opis umów najmu został zawarty w pkt 22. 
 
 
Emitent, który jest jedynie posiadaczem zależnym opisanej nieruchomości, nie ma wiedzy, czy została one 
przez właścicieli obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich.  
 
Emitent nie planuje nabycia nieruchomości o znacznej wartości. 
 
Inne znaczące aktywa trwałe 
 
Za znaczące aktywa trwałe Emitent uznał takie aktywa, których wartość przewyższałaby 10% kapitałów 
własnych Emitenta lub miałyby istotne znaczenie ze względu na osiągane przez niego wyniki finansowe 
oraz rentowność działalności operacyjnej.  
 
Na dzień zatwierdzenia prospektu za znaczące aktywa trwałe inne niż nieruchomości Emitent uznaje 
wykorzystywaną w toku bieżącej działalności operacyjnej flotę przewozową.  
Tytuł prawny Emitenta do korzystania z tych środków trwałych stanowią zawarte z osobami trzecimi 
umowy najmu oraz umowy leasingu. Przedmiotowe umowy zostały wskazane w pkt 6.4. 
 

8.2. Zagadnienia i wymogi związane z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na 
wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych środków trwałych 

 
Przedmiot działalności Emitenta obejmuje przewóz płynnych substancji chemicznych oraz przewóz mas 
bitumicznych.  
 
W ocenie Emitenta nie istnieją wymogi dotyczące ochrony środowiska naturalnego, które mogłyby w 
sposób istotny wpływać na wykorzystanie rzeczowych środków trwałych, poza wymogami jakie powinny 
spełniać pojazdy wchodzące w skład floty przewozowej Emitenta. W tym zakresie Emitent jest 
zobowiązany do przestrzegania norm dopuszczających do ruchu jednostki transportowe dotyczących 
standardu emisji spalin. 
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9. Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej 

9.1. Sytuacja finansowa 
 
Analiza sytuacji finansowej Emitenta została przygotowana na podstawie: 

 jednostkowych zbadanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2007 – 2009.  
 jednostkowych danych finansowych za I i II kwartał 2010 roku. 

 
Wszystkie prezentowane sprawozdania zostały sporządzone wg Polskich Standardów Rachunkowości.  

 
Tabele nr 9.1. - 1 Podstawowe dane finansowe Emitenta za lata 2007 – 2009, I i II kwartał 2010 roku  
[w tys. PLN] 
 

Pozycja 2009 2008 2007 

Przychody ze sprzedaży 12.899 13 811 10 194 

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację [EBITDA] 1.567 1 664 1 223 

Zysk z działalności operacyjnej [EBIT] 754 995 792 

Zysk brutto 416 29 561 
Zysk netto 500 199 487 
        
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 225 1 617 1 530 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -179 -402 -645 
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 061 -1 258 -817 
Przepływy pieniężne netto razem -15 -43 68 
        
Aktywa razem 10 195 10 255 6 921 
Aktywa trwałe 7 383 7 379 5 004 
Aktywa obrotowe 2 812 2 876 1 917 
Kapitał własny 2 343 1 843 1 238 
Kapitał zakładowy 528 528 500 
Zobowiązania i rezerwy razem 7 852 8 412 5 683 
Zobowiązania długoterminowe 3 646 4 357 2 756 
Zobowiązania krótkoterminowe 3 970 3 919 2 852 
        
Liczba akcji [szt.] 5 277 364 5 277 364 -  
Wartość księgowa na 1 akcję 0,44 0,35 -  
Zysk netto na 1 akcję 0,09 0,04 -  
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - -  
Źródło: Emitent 
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Pozycja II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

Przychody ze sprzedaży 5.628  
 

3. 233   2.004 2.040 
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o 
amortyzację [EBITDA] 439 496 307 230 

Zysk z działalności operacyjnej [EBIT] 228 290 94 36 

Zysk brutto 174 216  15 12 
Zysk netto 174 216  

 
15 12 

          
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

bd bd bd bd 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej  

bd bd bd bd 
Przepływy pieniężne z działalności finansowej bd bd bd bd 
Przepływy pieniężne netto razem bd bd bd bd 
          
Aktywa razem 14.306   

 
10.726   

 
9.974 10.146 

Aktywa trwałe 7.006    
 

7.290   
 

7.175 7.425 
Aktywa obrotowe 7.300    3.436  2.799 2.721 
Kapitał własny 2.533   2.580  2.359 2.364 
Kapitał zakładowy 578 578 578 578 
Zobowiązania i rezerwy razem bd bd bd bd 
Zobowiązania długoterminowe 3.646 4.066  

 
3.616 3.598 

Zobowiązania krótkoterminowe 7.820  
 

3.889 3.616 3.508 
          
Liczba akcji [szt.] 5 277 364 5 277 364 5 277 364 5 277 364 
Wartość księgowa na 1 akcję 0,49   0,48   0,45 0,45 
Zysk netto na 1 akcję 0,04   0,04   0,00 0,00 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - - 
Źródło: Emitent 
 
Struktura aktywów i pasywów  
 
Poniżej przedstawiono podstawowe wskaźniki struktury aktywów Emitenta. 
 
Tabele nr 9.1. - 2 Struktura aktywów Emitenta [w %] 
 

Pozycja 2009 2008 2007 
Aktywa trwałe/Aktywa 72,42 71,96 72,30 
Aktywa obrotowe/Aktywa 27,58 28,04 27,70 
Zapasy/Aktywa 0,00 0,00 0,00 
Należności krótkoterminowe/Aktywa 25,12 25,11 23,02 
Inwestycje krótkoterminowe/Aktywa 1,14 1,27 2,53 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe/Aktywa 1,32 1,66 2,15 

Źródło: Emitent 
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Pozycja II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

Aktywa trwałe/Aktywa 48,97 67,96 71,94 73,18 
Aktywa obrotowe/Aktywa 51,03 32,04 28,06 26,82 
Zapasy/Aktywa bd bd bd bd 
Należności krótkoterminowe/Aktywa 48,56 29,86 24,83 23,74 
Inwestycje krótkoterminowe/Aktywa bd bd bd bd 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe/Aktywa 

bd bd bd bd 
Źródło: Emitent 
 
W okresie objętym historycznymi sprawozdaniami finansowymi oraz w I kwartale 2010 roku Emitent 
utrzymywał jednolitą strukturę aktywów.  
 
W latach 2007 – 2009 aktywa trwałe stanowiły średnio 72% udział w aktywach ogółem natomiast aktywa 
obrotowe to ok. 28% sumy bilansowej. Na aktywa trwałe w latach 2007-2009 składały się w znacznej 
mierze środki trwałe, w których środki transportu stanowiły około 82 - 84%. Spółka w kolejnych latach 
obrotowych inwestowała w środki transportowe do przewozu chemii płynnej finansując ich zakup środkami 
własnymi.  
 
W I kwartale 2010 roku struktura aktywów Emitenta była zgodna z tendencją lat poprzednich. Aktywa 
trwałe w I kwartale 2010 roku nadal stanowiły 72% sumy bilansowej, natomiast aktywa obrotowe to udział 
28%. 
Podobnie jak w przypadku aktywów trwałych, udział aktywów obrotowych w aktywach Spółki ogółem 
zarówno w latach 2007 – 2009, jak i w I kwartale 2010 utrzymywał się na stałym około 25% poziomie. 
 
Aktywa obrotowe w latach 2007 – 2009 to w przeważającej mierze należności od kontrahentów stanowiące 
odpowiednio 91% w 2009 roku, 90% w 2008 roku i 83% w 2007 roku sumy aktywów obrotowych. Spółka 
z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności tzn. usługowy przewóz mas bitumicznych i chemii nie 
posiadała w analizowanym okresie zapasów. 
 
W II kwartale 2010 roku struktura aktywów Spółki uległa zmianie, udział aktywów trwałych i obrotowych 
w aktywach ogółem był na zbliżonym poziomie i stanowił po ok. 50% sumy bilansowej. W II kwartale 
2010 roku nastąpił wzrost udziału aktywów obrotowych w sumie aktywów do 51% z 32% w II kwartale 
2009 roku i z 28% w I kwartale 2010 roku. Tak znaczący wzrost aktywów obrotowych o 112% w 
porównaniu z II kwartałem 2009 roku, był efektem ponad dwukrotnego wzrostu należności 
krótkoterminowych Spółki porównując II kwartał 2010 roku do II kwartału 2009 roku. Wzrost należności 
jest związany z dynamicznie zwiększoną sprzedażą Emitenta, m.in. z obsługą umowy o współpracę 
podpisaną w kwietniu 2010 roku z Lotos Asfalt sp. z o.o. oraz z innymi nowymi kontrahentami. 
Przedmiotem tych umów jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu asfaltów oraz 
ciężkiego oleju opałowego na terenie kraju i zagranicy. 
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Tabele nr 9.1. - 3 Udział poszczególnych pozycji aktywów w sumie aktywów Emitenta [w %] 
 

Wyszczególnienie 2009 2008 2007 
wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 
rzeczowe aktywa trwałe 66,37 68,19 70,98 
należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 
inwestycje długoterminowe 0,83 0,83 1,23 
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5,22 2,94 0,10 
zapasy 0,00 0,00 0,00 
należności krótkoterminowe 25,12 25,11 23,01 
inwestycje krótkoterminowe 1,14 1,27 2,53 
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,32 1,66 2,15 
Razem  100,00 100,00 100,00 
Źródło: Emitent 
 
 

Wyszczególnienie II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

wartości niematerialne i prawne bd bd bd bd 
rzeczowe aktywa trwałe bd bd bd bd 
należności długoterminowe bd bd 0,00 0,00 
inwestycje długoterminowe bd bd bd bd 
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe bd bd bd bd 
zapasy bd bd bd bd 
należności krótkoterminowe bd bd 24,83 23,74 
inwestycje krótkoterminowe bd bd bd bd 
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bd bd bd bd 
Źródło: Emitent 
 
 

Tabele nr 9.1. - 4 Udział poszczególnych pozycji pasywów w ogólnej sumie pasywów Emitenta [w %] 
 

Wyszczególnienie 2009 2008 2007 
kapitały własne/pasywa 22,99 17,97 17,89 
rezerwy na zobowiązania/pasywa  2,31 1,34 0,75 
zobowiązania długoterminowe/ pasywa 35,76 42,48 39,82 
zobowiązania krótkoterminowe/ pasywa 38,94 38,21 41,21 
rozliczenia międzyokresowe/pasywa 0,00 0,00 0,33 
Razem 100,00 100,00 100,00 
Źródło: Emitent 
 

Wyszczególnienie 
II kwartał 

2010 
II kwartał 

2009 
I kwartał 

2010 
I kwartał 

2009 
kapitały własne/pasywa 17,70 24,05 23,65 23,30 
rezerwy na zobowiązania/pasywa  bd bd bd bd 
zobowiązania długoterminowe/ pasywa 25,49 37,91 36,56 40,16 
zobowiązania krótkoterminowe/ pasywa 54,66 36,26 36,25 34,58 
rozliczenia międzyokresowe/pasywa bd bd bd bd 
Źródło: Emitent 
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Podobnie jak struktura aktywów, struktura pasywów w latach 2007 – 2009 oraz w I kwartale 2010 roku 
była bardzo jednolita. Kapitały własne stanowiły ok. 18% w 2007 i 2008 roku sumy bilansowej oraz 23% 
sumy bilansowej w 2009 roku i I kwartale 2010 roku. Na strukturę kapitałów własnych w 2008 roku miał 
wpływ przede wszystkim spadek zysku netto w porównaniu do 2007 roku o 59% skompensowany emisją 
akcji serii C powyżej ich wartości nominalnej która została przeznaczona na kapitał zapasowy w kwocie 
643 tys. zł.  
Na wzrost udziału kapitału własnego w roku 2009 miał wpływ przede wszystkim zysk netto wypracowany 
w 2009 roku, który wzrósł w porównaniu z rokiem 2008 ponad dwukrotnie. Podobnie wzrost udziału w I 
kwartale 2010 kapitałów własnych w sumie bilansowej był efektem wzrostu zysku netto o 30% w 
porównaniu z I kwartałem 2009 roku. 
 
Istotną pozycję pasywów  stanowią zobowiązania długoterminowe stanowiące od 40% w 2007 roku, 42% 
w 2008 roku do około 36% w 2009 roku i I kwartale 2010 roku sumy bilansowej. Zobowiązania 
długoterminowe w omawianych latach w całości stanowiły zobowiązania z tytułu leasingu tankkontenrów i 
środków transportu. W większości umowy leasingowe zostały zawarte na okres do 5 lat. Emitent nie 
posiadał długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek bankowych. 
 

Kwota zobowiązań krótkoterminowych w okresie od 2007 do 2009 roku uległa zwiększeniu z 2.852,00 tys. 
zł w 2007 roku do 3.919 tys. zł w 2008 i 3.970,00 tys. zł w 2009 roku, co daje odpowiednio 41% , 38% i 
39% sumy bilansowej. Zobowiązania krótkoterminowe składają się w przeważającym stopniu z zobowiązań 
handlowych i zobowiązań z tytułu umów leasingowych. Emitent korzystał z krótkoterminowych kredytów 
oraz pożyczek bankowych, których udział w sumie bilansowej był nieznaczny i w 2009 roku wyniósł 
4,11%, w 2008 wyniósł 1,13%, w 2007 wyniósł 11,4%. 
 
W I kwartale 2010 roku udział zobowiązań krótkoterminowych w pasywach uległy zmniejszeniu w 
porównaniu z rokiem 2009  i wynosił 36%. Większość zobowiązań krótkoterminowych Spółki to nadal 
zobowiązania handlowe i raty leasingowe. 
 
W II kwartale 2010 roku Spółka podpisała wieloletnie umowy o współpracy z Lotos Asfalt sp. z o.o., w 
wyniku czego nastąpił znaczący wzrostu przychodów ze sprzedaży, a co za tym idzie wzrost zobowiązań 
krótkoterminowych Emitenta. Udział zobowiązań krótkoterminowych w pasywach bilansu Spółki w II 
kwartale 2010 roku wzrósł do około 55% z 36% w II kwartale 2009 roku i w I kwartale 2010 roku. 
Zobowiązania długoterminowe Emitenta w II kwartale 2010 roku pozostały na niezmienionym poziomie w 
stosunku do I kwartału 2010 roku i wynosiły 3,6 mln zł, natomiast w porównaniu z II kwartałem 2009 roku 
zmniejszyły się o 10% tj. o kwotę 0,4 mln zł. Zobowiązania długoterminowe to nadal przede wszystkim 
zobowiązania z tytułu leasingu tankkontenrów i środków transportu. Zarówno w II kwartale 2010 roku jak i 
w analogicznym okresie 2009 roku kapitały własne Emitenta pozostawały na niezmienionym poziomie i 
wynosiły 2,5 mln zł. 
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Rachunek zysków i strat 
 
Tabele nr 9.1. -5 Podstawowe dane rachunku zysków i strat Emitenta za lata 2007 – 2009, I i II 
kwartał 2010 [w tys. PLN] 

Pozycja 2009 2008 2007 
Przychody netto ze sprzedaży 12 899 13 811 10 194 
Przychody ze sprzedaży produktów i usług  12 899 13 811 10 194 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 
Koszty sprzedanych produktów i towarów 11 067 11 795 8 656 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 067 11 795 8 656 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 832 2 016 1 538 
Koszty sprzedaży 0 0 0 
Koszty ogólnego zarządu 1 182 1 186 802 
Zysk (strata) na sprzedaży 650 830 736 
Pozostałe  przychody operacyjne 149 207 137 
Pozostałe koszty operacyjne 45 42 81 
EBIT, zysk z działalności operacyjnej  754 995 792 
EBITDA 1 567 1 664 1 223 
Przychody finansowe 5 5 220 
Koszty finansowe 343 971 451 
Zysk (starta) brutto 416 29 561 
Podatek dochodowy -84 -170 74 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0 0 0 
Zysk (strata) netto 500 199 487 
 

Pozycja II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

Przychody netto ze sprzedaży 5 628 3 233        2 004             2 040    
Przychody ze sprzedaży produktów i usług  bd bd bd bd 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów bd bd bd bd 
Koszty sprzedanych produktów i towarów bd bd bd bd 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów bd bd bd bd 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów bd bd bd bd 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży bd bd bd bd 
Koszty sprzedaży bd bd bd bd 
Koszty ogólnego zarządu bd bd bd bd 
Zysk (strata) na sprzedaży 212 246 72 29 
Pozostałe  przychody operacyjne bd bd bd bd 
Pozostałe koszty operacyjne bd bd bd bd 
EBIT, zysk z działalności operacyjnej  228 290 94 36 
EBITDA bd bd bd bd 
Przychody finansowe bd bd bd bd 
Koszty finansowe bd bd bd bd 
Zysk (starta) brutto 174 216 15 12 
Podatek dochodowy bd bd bd bd 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku bd bd bd bd 
Zysk (strata) netto 174 216 15 12 
Źródło: Emitent 
 
Wartość przychodów netto ze sprzedaży w okresie od 2006 do 2008 roku wzrastała, o 29% w 2007 roku w 
porównaniu z 2006 rokiem o 35% w 2008 roku  w porównaniu z 2007 rokiem. W roku 2009 przychody 
netto ze sprzedaży uległy nieznacznemu obniżeniu o ok. 6%  w porównaniu z 2008 rokiem. 
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Wzrost przychodów w 2007 roku w porównaniu z 2006 rokiem był w znaczącym stopniu generowany przez  
przychody z tytułu przewozu bitumów. Było to efektem wprowadzenia przez Spółkę w pierwszej połowie 
2007 roku do ruchu 10 nowych autocystern. W roku 2007 nastąpił nieznaczny spadek przychodów z tytułu 
przewozu płynnych ładunków chemicznych transportem obcym. Był on spowodowany tym, że większość 
przychodów z przewozu ładunków chemicznych Emitent realizował w EURO, a w 2007 roku polski złoty 
znacznie się wzmocnił w stosunku do EURO. Jednak po uwzględnieniu przychodów zrealizowanych 
transportem własnym sumarycznie w 2007 roku wartość przychodów z płynnej chemii nieznacznie wzrosła. 
 
Rok 2008 był kolejnym rokiem kiedy nastąpił wzrost przychodów w poszczególnych obszarach 
działalności w stosunku do roku 2007. Wzrost przychodów wynikał z rozbudowy sieci biur krajowych i 
zagranicznych Spółki, których działalność zaowocowała wejściem na nowe rynki. Struktura przychodów ze 
sprzedaży w 2008 roku nie uległa znaczącym zmianom w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody z 
tytułu przewozu chemii płynnej stanowiły około 54 % udział w przychodach ogółem, natomiast przychody 
z przewozu mas bitumicznych stanowiły około 37% udział. 
 
Na początku 2009 roku Emitent odczuł pogorszenie sytuacji w gospodarce europejskiej, czego wyrazem 
był spadek produkcji w branży chemicznej, a co za tym idzie spadek popytu na usługi transportowe. W 
związku z powyższym Emitent położył nacisk przede wszystkim na utrzymaniu poziomu przychodów 
realizowanych z przewozu chemii płynnej na poziomie zbliżonym do 2008 roku. Przy niższych 
przychodach uzyskiwanych od dotychczasowych klientów Emitent  pozyskał nowych klientów w obszarze 
związanym z przewozem chemii płynnej. W roku 2009 Spółka odnotowała blisko 10% spadek przychodów 
z przewozu mas bitumicznych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Powodem był 
niższy wolumen przewozów zrealizowany w pierwszych miesiącach 2009 roku.  
 
W I kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 2 mln zł i były zbliżone do przychodów w I 
kwartale 2009 roku. Biorąc pod uwagę sezonowość sprzedaży, Emitent każdorazowo w I kwartale roku 
obrotowego odnotowuje niższe przychody. Większość sprzedaży przypada na okres od maja do listopada 
kiedy to Spółka realizuje najwięcej przewozów mas bitumicznych oraz chemii płynnej. 
 

W pierwszych II kwartałach 2010 roku Spółka odnotowała znaczący wzrost przychodów w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły o ponad 44% i osiągnęły 
wartość 7.632 tys. zł. W II kwartale 2010 roku, Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 
wyższej niż w całym pierwszym półroczu 2009 roku. Tak znacząca dynamika przychodów miała miejsce 
głównie w obszarze prowadzonej przez Spółkę działalności jaką jest transport mas bitumicznych i była 
wynikiem podpisanych na początku kwietnia 2010 roku umów m.in. z Lotos Asfalt sp. z o.o.. Przedmiotem 
umów jest świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu asfaltów oraz ciężkiego oleju opałowego 
na terenie kraju i zagranicy. 
 

 
Tabele nr 9.1. - 6 Koszty działalności operacyjnej [w %] 
 

Pozycja 2009 2008 2007 
Amortyzacja 6,64 5,15 4,56 
Zużycie materiałów i energii 2,88 6,41 6,90 
Usługi obce 82,91 81,20 79,89 
Podatki i opłaty 0,79 0,85 0,79 
Wynagrodzenia 3,41 3,32 2,71 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,74 0,72 0,54 
Pozostałe koszty rodzajowe 2,62 2,36 4,61 
Koszty rodzajowe  100 100 100 
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Pozycja II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

Amortyzacja 211 206 213 194 
Zużycie materiałów i energii bd bd bd bd 
Usługi obce bd bd bd bd 
Podatki i opłaty bd bd bd bd 
Wynagrodzenia bd bd bd bd 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia bd bd bd bd 
Pozostałe koszty rodzajowe bd bd bd bd 
Koszty rodzajowe  bd bd bd bd 
Źródło: Emitent 
 
 
W latach 2007 – 2009 struktura kosztów rodzajowych nie ulegała znaczącym zmianom. Największą 
pozycją kosztową były usługi obce związane z usługami transportowymi realizowanymi na zlecenie 
Emitenta przez firmy zewnętrzne. 
 
Koszty rodzajowe ogółem w 2007 roku wzrosły o 18 % w stosunku do roku 2006. Najistotniejszą zmianą 
był wzrost kosztów amortyzacji spowodowany zmianą sposobu prezentacji środków trwałych 
użytkowanych na podstawie umów leasingowych.  
W roku 2007 w porównaniu do 2006 roku nastąpił wzrost wartości usług obcych o 17%. Wzrost tych 
kosztów związany z rozszerzeniem działalności Emitenta. Jednak wzrost ten był znacznie niższy niż wzrost 
przychodów ze sprzedaży (wzrost o 29%), co świadczy o poprawie rentowności na sprzedaży 
zrealizowanej w 2008 roku. 
 
Koszty rodzajowe w 2008 roku wzrosły o 37 % w porównaniu z rokiem 2007, a ich wzrost był o 1,8% 
większy niż wzrost przychodów w analogicznym okresie. 
 
Koszty rodzajowe w 2009 roku wyniosły 12.249 tys. PLN i były niższe o 5,6% od kosztów roku 
poprzedniego. Największą dynamikę kosztów wykazała pozycja kosztów rodzajowych jaką była 
amortyzacja, której wzrost wynikał z przeprowadzonych inwestycji w rzeczowy majątek trwały. 
 
 
Wskaźniki rentowności 
 
Poniżej przedstawiono poziomy marż uzyskiwanych na poszczególnych poziomach rachunku wyników. 
 
Tabele nr 9.1. - 7 Podstawowe wskaźniki rentowności Emitenta [w %] 
 

Pozycja 2009 2008 2007 
Rentowność sprzedaży brutto 14,20 14,60 15,10 
Rentowność sprzedaży netto 5,04 6,01 7,23 
Rentowność EBITDA 12,15 12,04 12,01 
Rentowność EBIT 5,85 7,20 7,78 
Rentowność brutto 3,23 0,20 5,50 
Rentowność netto 3,88 1,43 4,78 
Rentowność Aktywów (ROA) 4,91 1,92 7,04 
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 21,38 10,69 39,34 
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Pozycja II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

Rentowność sprzedaży brutto bd bd bd bd 
Rentowność sprzedaży netto 3,77 7,59 3,60 1,42 
Rentowność EBITDA 7,80 15,33 15,34 11,28 
Rentowność EBIT 3,77 8,96 4,69 1,76 
Rentowność brutto 3,09 6,67 0,75 0,59 
Rentowność netto 3,09 6,67 0,75 0,59 
Rentowność Aktywów (ROA) 1,22 2,01 0,15 0,12 
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 6,86 8,35 0,64 0,51 
Źródło: Emitent 
 
Metodologia liczenia wskaźników: 
- rentowność sprzedaży brutto = zysk brutto ze sprzedaży okresu/przychody ze sprzedaży okresu 
- rentowność sprzedaży netto = zysk ze sprzedaży okresu/przychody ze sprzedaży okresu 
- rentowność EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu 
- rentowność EBIT = EBIT okresu/ przychody ze sprzedaży okresu 
- rentowność brutto = zysk brutto okresu/ przychody ze sprzedaży okresu 
- rentowność netto = zysk netto okresu/ przychody ze sprzedaży okresu 
- rentowność aktywów = zysk netto okresu/stan aktywów na koniec okresu 
- rentowność kapitałów własnych = zysk netto okresu/ stan kapitałów własnych na koniec okresu 
 
Zarówno rentowność sprzedaży brutto jak i rentowność EBITDA w analizowanym okresie utrzymywały 
się na stałym poziomie odpowiednio 14-15% i 12%.  
 
W roku 2008, w porównaniu z rokiem 2007, Emitent odnotował spadek rentowności na wszystkich 
poziomach działalności, z wyjątkiem nieznacznego wzrostu rentowności EBITDA, będącego efektem 
przede wszystkim znaczącego wzrostu amortyzacji, aż o 55% w 2008 roku do 2007 roku. Spadek 
rentowności w 2008 roku był związany przede wszystkim z kryzysem gospodarczym. Emitentowi udało się 
zwiększyć skalę prowadzonej działalności jednocześnie obniżając marże. Znacznym czynnikiem, mającym 
wpływ na obniżenie rentowności na wszystkich poziomach, był spadek zysku brutto o 95% oraz zysku 
netto o 60%, który był związany ze wzrostem o 116 % kosztów finansowych w tym innych kosztów 
finansowych związanych z rozliczeniem ujemnych różnic kursowych  związanych z przyjętą do 
sprawozdań wyceną leasingów. Niezrealizowane różnice kursowe związane z przyjętą do sprawozdania 
finansowego wyceną leasingowanych środków transportu w kwotach bezwzględnych wyniosły w 2008 
roku 915 tys. PLN a w roku 2007 8 tys. PLN.  
 
W 2009 roku pomimo nieznacznego spadku przychodów ze sprzedaży Emitent zanotował znaczący wzrost 
zysku brutto o 1.334% oraz zysku netto tj. o ponad 151% w porównaniu z 2008 rokiem. W efekcie 
nastąpiła znacząca poprawa  wskaźników rentowność brutto i  netto. W roku 2009 Spółka nadal odczuwała 
skutki kryzysu finansowego realizując niższe marże na poziomie operacyjnym. 
 
W I kwartale 2010 roku nastąpiła poprawa wskaźników rentowności w porównaniu z I kwartałem 2009 
roku. Był to efekt znaczącej poprawy wyników finansowych Emitenta uzyskiwanych na wszystkich 
poziomach aktywności. Przy tych samych przychodach kwartał do kwartału Emitent osiągnął wzrost zysku 
operacyjnego o 160% w I kwartale 2010 roku w porównaniu z I kwartałem 2009 roku oraz 30% wzrost 
zysku brutto i netto porównując analogiczne okresy. 
 

W II kwartale 2010 roku wskaźniki rentowności uległy obniżeniu w porównaniu z analogicznym okresem 
roku 2009. Przyczyną obniżenia wskaźników rentowności był spadek zysku ze sprzedaży o 14 % zysku na 
działalności operacyjnej o 21% i zysku brutto oraz netto o 19 % przy jednoczesnym wzroście przychodów 
ze sprzedaży o 74% w stosunku do I kwartału 2009 roku. Bezpośrednią przyczyną spadku rentowności była 
konieczność poniesienia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych z obsługą znacznie poszerzonego 
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rynku prowadzenia działalności. Spółka oczekuje, iż nakłady finansowe i organizacyjne poniesione w II 
kwartale 2010 roku na zwiększenie sprzedaży będą miały swoje odzwierciedlenie w II półroczu 2010 roku. 
 
Rysunek nr 9.1. - 1 wartość przychodów, zysku EBITDA i zysku netto w tys. PLN w okresie objętym 
historycznymi danymi finansowymi 
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 Źródło: Emitent 
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Wskaźniki rotacji aktywów 
 
Tabele nr 9.1. - 8 Podstawowe wskaźniki rotacji składników kapitału obrotowego Emitenta 
 

Pozycja 2009 2008 2007 
Wskaźnik rotacji zapasów - - - 
Wskaźnik rotacji należności 5,49 6,89 5,61 
Cykl operacyjny 5,49 6,89 5,61 
Wskaźnik rotacji zobowiązań 6,85 6,89 6,22 
Cykl konwersji gotówki -1,36 0,00 -0,61 
Wskaźnik rotacji aktywów 1,22 1,44 2,45 
Wskaźnik rotacji kapitału własnego 5,13 7,81 10,60 
 
 

Pozycja II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

Wskaźnik rotacji zapasów bd bd bd bd 
Wskaźnik rotacji należności 1 355,08 

 
1653,34 

 
1 190,37 

 
1005,75 

 Cykl operacyjny bd bd bd bd 
Wskaźnik rotacji zobowiązań bd bd bd bd 
Cykl konwersji gotówki bd bd bd bd 
Wskaźnik rotacji aktywów 4,95 3,57 2,28 2,19 
Wskaźnik rotacji kapitału własnego 25,08 14,54 9,47 9,42 
Źródło: Emitent 
 

 
Metodologia liczenia wskaźników: 
- cykl rotacji zapasów = przychody ze sprzedaży netto /średnia wartość zapasów  
- cykl rotacji należności = przychody ze sprzedaży netto/średnia wartość należności  
- cykl operacyjny = suma cyklu rotacji zapasów oraz cyklu rotacji należności 
- cykl rotacji zobowiązań = przychody ze sprzedaży netto/średnia wartość zobowiązań z tytułu dostaw i 
usług  
- cykl konwersji gotówki = cykl operacyjny – cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług 
- cykl rotacji aktywów = przychody ze sprzedaży netto/średnia wartość aktywów 
- cykl rotacji kapitału własnego = przychody ze sprzedaży netto/średnia wartość kapitału własnego 
 

Spółka nie posiada zapasów. Wskaźniki rotacji składników majątku pozostają w latach 2007 – 2009 na 
zbliżonym poziomie. Obniżeniu rokrocznie ulegał wskaźnik rotacji kapitału własnego, co było efektem 
wzrostu kapitału własnego w 2008 roku w efekcie przeprowadzenia nowej emisji akcji serii C Emitenta, a w 
2009 roku znaczącym wzrostem zysku netto przy stabilnych przychodach ze sprzedaży na poziomie od 10 
mln (2007 r.), 14 mln (2008 r.) do 13 mln (2009 r.) zł. Wskaźnik rotacji zobowiązań w latach 2007 – 2009 
był dłuższy w stosunku do wskaźnika rotacji należności. Oznacza to, iż zapotrzebowanie na kapitał 
obrotowy netto wzrastało wolniej niż przyrost poziomu sprzedaży. Rosnący wskaźnik rotacji zobowiązań 
potwierdzał fakt uzyskiwania przez Spółkę dobrych warunków płatności u dostawców. 
 
W I i II kwartale 2010 roku istotnie wzrosła efektywność zarządzania majątkiem Spółki wszystkie 
prezentowane wskaźniki rotacji majątku oraz kapitału własnego uległy znaczącej poprawie. 
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Wskaźniki płynności  
 
Tabele nr 9.1. - 9 Podstawowe wskaźniki płynności finansowej Emitenta 
 

Pozycja 2009 2008 2007 
Wskaźnik bieżący 0,71 0,73 0,67 
Wskaźnik szybki 0,71 0,73 0,67 
Wskaźnik natychmiastowy 0,03 0,03 0,06 
wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym 0,32 0,25 0,25 
wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,75 0,81 0,81 
wskaźnik zadłużenia długoterminowego 1,56 2,36 2,23 
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 3,25 4,49 4,53 
 
 

Pozycja II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

Wskaźnik bieżący bd bd bd bd 
Wskaźnik szybki bd bd bd bd 
Wskaźnik natychmiastowy bd bd bd bd 
wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem 
własnym bd bd bd bd 

wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,80 0,74             0,73    
            

0,70    

wskaźnik zadłużenia długoterminowego 
1,44 1,51             1,53    

            
1,52    

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 
4,53 3,08             3,07    

            
3,01    

 Źródło: Emitent 
 
Metodologia liczenia wskaźników: 
- wskaźnik bieżący = majątek obrotowy/do sumy zobowiązań bieżących na koniec okresu  
- wskaźnik szybki = (majątek obrotowy – zapasy)/zobowiązania bieżące na koniec okresu 
- wskaźnik natychmiastowy =środki pieniężne/zobowiązania bieżące na koniec okresu 
- wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym = kapitał własny/majątek trwały 
- wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem/ suma aktywów 
- wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe/kapitał własny 
- wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania ogółem/kapitał własny 

 
W latach 2007 – 2009 Spółka utrzymywała wskaźniki płynności finansowej na niezmiennym poziomie i 
biorąc pod uwagę charakter prowadzonej przez Emitenta działalności należy je uznać za bezpieczne. 
Spółka nie posiada zapasów stąd wielkość wskaźników bieżącej i szybkiej płynności jest na tym samym 
poziomie. Należy zauważyć, że w 2009 roku poprawie uległ wskaźnik pokrycia majątku kapitałem 
własnym, który w coraz większym stopniu finansuje majątek trwały posiadany przez Spółkę. Zmniejszył 
się tym samym udział zobowiązań w finansowaniu aktywów Emitenta. 
 
W I kwartale 2010 roku wskaźnik zadłużenia ogółem oraz zadłużenia kapitałów własnych pozostawały na 
zbliżonym poziomie w porównaniu z I kwartałem 2009 roku. Niewielki wzrost zadłużenia ogółem oraz 
kapitału własnego był efektem 3% wzrostu zadłużenia krótkoterminowego Spółki w I kwartale 2010 w 
stosunku do analogicznego okresu roku 2009.  
 
W II kwartale 2010 roku nastąpił wzrost zadłużenia ogółem Spółki w efekcie wzrostu zobowiązań 
handlowych związanych z dynamicznym wzrostem sprzedaży Spółki w tym kwartale. Wg stanu na koniec 
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II kwartału 2010 roku wartość kapitałów własnych Emitenta pozostała na zbliżonym poziomie do 
analogicznego okresu roku 2009 i wyniosła około 2,5 mln złotych. Spadkowi uległy zobowiązania 
długoterminowe, które na koniec II kwartału 2010 roku wyniosły 3,6 mln zł, w porównaniu z 4,0 mln zł w 
II kwartale 2009 roku.  

9.2. Wynik operacyjny 

9.2.1. Istotne czynniki, w tym zdarzenia nadzwyczajne, sporadyczne lub nowe rozwiązania, 
mające lub mogące mieć istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej 

 
Zdarzenia nadzwyczajne lub sporadyczne lub nowe rozwiązania mające lub mogące mieć istotny wpływ na 
wyniki z działalności operacyjnej Emitenta nie wystąpiły. Spółka przewiduje, iż wzrost przychodów będzie 
realizowany od II kwartału 2010 roku włącznie. Na wzrost przychodów będzie miała wpływ sezonowość 
związana ze zwiększoną  realizacją przewozów w okresie maj – listopad oraz podpisana w kwietniu 2010 
roku umowa  z Lotos Asfat sp. z o.o. na świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu asfaltów 
oraz ciężkiego oleju opałowego na terenie kraju i zagranicy. Umowa ta została opisana w pkt.6.43. Części 
Rejestracyjnej Prospektu. 
 

9.2.2. Przyczyny znaczących zmian w przychodach netto Emitenta 
 
W okresie objętym sprawozdaniami finansowymi prezentowanymi w punkcie 20 Części III „ Część 
Rejestracyjna” Prospektu istotny wpływ na przychody netto miały następujące czynniki: 
 
w 2007 roku 
 
 inwestycje Emitenta dokonane w zwiększenie taboru przewozowego poprzez zakup 4 tank - kontenerów 

oraz 10 autocystern  
 wzmocnienie kursu PLN w stosunku do kursu EURO, w którym Emitent realizował większość 

przychodów z przewozu ładunków chemicznych. 
 
w 2008 roku 
 
 zwiększenie mocy transportowych poprzez zakup 4 tank - kontenerów do przewozu chemii oraz 10 

autocystern do przewozu bitumu 
 pozyskanie 671 tys. PLN z prywatnej emisji akcji serii C 
 
w 2009 roku 
 
 pogorszenie sytuacji w gospodarce europejskiej, czego wyrazem był spadek produkcji w branży 

chemicznej, a co za tym idzie spadek popytu  na usługi transportowe 
 zmniejszenie przychodów zrealizowanych z przewozów mas bitumicznych 
 doposażenie floty przewozowej poprzez zakup 4 tank - kontenerów  
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9.2.3. Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz 
czynniki, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio 
mieć istotny wpływ, na działalność operacyjną Emitenta 

 
Na działalność operacyjną Emitenta w sposób pośredni i bezpośredni wpływały i będą miały wpływ 
następujące czynniki o charakterze makroekonomicznym: 

- dynamika wzrostu PKB odzwierciedlająca koniunkturę w gospodarce, 
- polityka rządu determinująca zachowanie się przedsiębiorstw, 
- decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, wpływające na 

podaż pieniądza oraz poziom stóp procentowych determinujący m.in. dostępność kredytów, 
- zmienność kursów walutowych wpływająca na wysokość kontraktów zagranicznych, 
- zmiany w podatkach,  
- poziom inflacji,  
- wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego,  
- stopy bezrobocia,  
- strukturę dochodów ludności. 

 
Zarząd Emitenta prognozuje, że istotny wpływ na działalność Spółki będzie miał wzrost poziomu zamówień 
wynikający z inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury drogowej w Polsce. 
 
Istotne, w opinii Emitenta, czynniki mające wpływ na jego działalność operacyjną zostały wyczerpująco 
opisane, jako czynniki ryzyka w punkcie Czynniki Ryzyka niniejszego Prospektu oraz w punkcie 12.2. 
Części Rejestracyjnej Prospektu jako tendencje panujące na rynkach prowadzonej przez Emitenta 
działalności. 
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10. Zasoby kapitałowe 
 

10.1. Źródła kapitału (krótko- i długoterminowego) 
 
 
Tabela nr 10.1.- 1 Źródła kapitałów Emitenta (w tys. zł) 
 

Wyszczególnienie  2009 2008 2007 

kapitały własne 2 343 1 843 1 238 
zobowiązania długoterminowe 3 646 4 357 2 756 
zobowiązania krótkoterminowe 3 970 3 919 2 852 
Razem 9 959 10 119 6 846 
 

Wyszczególnienie  II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

kapitały własne 2 533 2 580           2 359              2 364    
zobowiązania długoterminowe 3 646 4  066           3 616              3 598    
zobowiązania krótkoterminowe 7 820 3 889           3 616              3 508    
Razem 13 999 10 535           9 591              9 470    
Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 10.1. - 2 Źródła kapitałów Emitenta (w %) 
 

Wyszczególnienie 2009 2008 2007 

kapitały własne 23,53 18,21 18,08 
zobowiązania długoterminowe 36,61 43,06 40,26 
zobowiązania krótkoterminowe 39,86 38,73 41,66 
Razem 100,00 100,00 100,00 
 

Wyszczególnienie II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

kapitały własne 18,09 24,49 24,60 24,96 
zobowiązania długoterminowe 26,05 38,60 37,70 37,99 
zobowiązania krótkoterminowe 55,86 36,91 37,70 37,04 
Razem 100,00 100,00 100,00 100,00 
Źródło: Emitent 
 
 
Emitent finansował swoją działalność w większości zobowiązaniami, które rokrocznie ulegały zmniejszeniu 
i stanowiły w 2007 roku 82%, w 2008 roku 82 %, w 2009 roku 76% sumy bilansowej. W I kwartale 2010 
roku udział ten także spadł w porównaniu z rokiem 2009 i wyniósł 73% sumy bilansowej. 
 
W II kwartale 2010 roku zobowiązania ogółem Spółki wzrosły i stanowiły 82% sumy pasywów. Wzrost ten 
był spowodowany zwiększeniem stanu zobowiązań krótkoterminowych Emitenta. 
 
Zadłużenie długoterminowe w latach 2007 - 2009 stanowią zobowiązania z tytułu obsługi leasingu 
finansowego środków transportu wykorzystywanego do prowadzenia działalności operacyjnej Spółki. 
Spółka nie korzystała z długoterminowych pożyczek i kredytów bankowych.  
W II kwartale 2010 roku spadkowi uległy zobowiązania długoterminowe, które na koniec I i II kwartału 
2010 roku wyniosły 3,6 mln zł, w porównaniu z 4,0 mln zł w II kwartale 2009 roku. 
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Znaczący udział w finansowaniu działalności Spółki w latach 2007 – 2009 oraz I kwartale 2010 roku miało 
zadłużenie krótkoterminowe, które stanowiły głównie zobowiązania handlowe, umowy leasingu 
finansowego oraz kredyty i pożyczki bankowe. Należy zauważyć, iż w okresie od 2007 roku do I kwartału 
2010 roku struktura finansowania działalności Spółki ulegała poprawie. Udział kapitału własnego w sumie 
pasywów wzrósł z ok. 18% w 2007 roku do blisko 25% w I kwartale 2010. Było to efektem zarówno 
podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w 2008 roku, jak i  wzrostu zysku netto zrealizowanego w 
kolejnych omawianych okresach.  
 
W II kwartale 2010 roku nastąpił gwałtowny wzrost zobowiązań krótkoterminowych, o 100% w 
porównaniu z II kwartałem 2009 roku i o 116% w porównaniu z I kwartałem roku 2010. Tak wysoki wzrost 
zobowiązań krótkoterminowych to efekt wzrostu zobowiązań handlowych Spółki w tym kwartale, 
związanych z dynamicznym wzrostem sprzedaży Spółki o 74% w porównaniu z I kwartałem 2010 roku. 
Wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku wartość kapitałów własnych Emitenta pozostała na zbliżonym 
poziomie do analogicznego okresu roku 2009 i wyniosła około 2,5 mln złotych. 
 
 
Tabela nr 10.1. - 3 Wskaźniki zadłużenia Emitenta 
 

Wskaźniki 2009 2008 2007 

wskaźnik zadłużenia 0,75 0,81 0,81 
wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym 3,25 4,49 4,53 
wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym 0,81 0,84 0,80 
 

Wskaźniki II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

wskaźnik zadłużenia 0,80 0,74 0,73 0,70 

wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym 4,53 3,08 
            

3,07    
            

3,01    

wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym 
0,88 0,91 

 
0,83 

 
0,80 

Źródło: Emitent 
 
Metodologia liczenia wskaźników: 
- współczynnik zadłużenia= kapitał obcy/pasywa 
- współczynnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym = kapitał obcy/kapitał własny 
- współczynnik pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym=(kapitał własny + zobowiązania 
długoterminowe) / aktywa trwałe 
 
Spółka bieżącą działalność, związaną ze świadczeniem usług transportowych ładunków chemicznych i mas 
bitumicznych, finansowała w dużej mierze kredytem kupieckim, którego udział w pasywach ogółem w 
latach 2009 – 2007 kształtował się na poziomie 41% w 2007 roku, 38% w 2008 roku i 39% w 2009 roku.   
 
W latach 2007 - 2009 wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym ulegał poprawie. W roku 2009 
udział kapitału własnego w obsłudze zadłużenia Spółki uległ znaczącej poprawie głównie z powodu 
wypracowania przez Spółkę znaczącego zysku netto przeznaczonego w całości na kapitał zapasowy. Udział 
kapitału własnego w finansowaniu majątku Spółki w 2009 roku wzrósł o 5,01% w porównaniu do 2008 
roku, przy spadku udziału zadłużenia ogółem o 5,99% w roku 2009 w porównaniu do 2008 roku. 
 
W I kwartale 2010 roku udział kapitałów długoterminowych w finansowaniu majątku trwałego wzrósł 
głównie w efekcie 3% spadku majątku trwałego w porównaniu z I kwartałem 2009 roku przy niezmiennym 
poziomie kapitałów własnych i zadłużenia długoterminowego. 
 
W II kwartale 2010 roku nastąpił wzrost zadłużenia ogółem Spółki w efekcie wzrostu zobowiązań 
handlowych. Obniżeniu, w porównaniu do I kwartału 2010 roku, uległy wskaźniki pokrycia zadłużenia 
kapitałem własnym oraz wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym, na co miał wpływ przede 
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wszystkim około 100% wzrost zadłużenia krótkoterminowego, przy niezmiennym stanie zobowiązań 
długoterminowych, które w I i II kwartale 2010 roku wyniosły 3,6 mln zł oraz kapitałów własnych, które w 
obydwu kwartałach 2010 roku wynosiły odpowiednio 2,3 i 2,5 mln zł.  

 
Spółka nie posiadała w analizowanym okresie i nie posiada na dzień zatwierdzenia Prospektu rezerw i 
zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Spółce został udzielony limit wierzytelności przez 
Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie którego w dniu 20 lipca 2010 roku wystawione zostały dwie 
gwarancje bankowe na kwotę 100.000,00 pln każda stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania 
umów o świadczenie usług transportowych z dnia 1 kwietnia 2010 r. o numerach LD/02/10 i LD/02/10 
zawarty między Emitentem a Lotos Asfalt Sp. z o.o.. 
 

10.2. Wyjaśnienie źródeł i kwot przepływów pieniężnych 
 
Tabela nr 10.2. - 1 Wybrane dane z rachunku przepływów pieniężnych (tys. zł) 
 

Wyszczególnienie 2009 2008 2007 

Zysk (strata) netto 500 199 487 
Amortyzacja 813 669 431 
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 225 1 617 1 530 
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -179 -402 -645 
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 061 -1 258 -817 
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -15 -43 68 
Środki pieniężne na początek okresu 124 167 99 
Środki pieniężne na koniec okresu 109 124 167 
 
 

Wyszczególnienie II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

Zysk (strata) netto 174 216 15 12 
Amortyzacja 211 206 213 194 
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej bd bd bd bd 
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej bd bd bd bd 
Środki pieniężne netto z działalności finansowej bd bd bd bd 
Zmiana stanu środków pieniężnych netto bd bd bd bd 
Środki pieniężne na początek okresu bd bd bd bd 
Środki pieniężne na koniec okresu bd bd bd bd 
Źródło: Emitent 
 
Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wartość poszczególnych pozycji rachunku przepływów 
pieniężnych z działalności operacyjnej były: 

- zmiany zysku, 
- zmiany stanu należności, 
- zmiany stanu zobowiązań. 

 
Głównym źródłem generowanych przez Emitenta środków pieniężnych w analizowanym okresie była 
sprzedaż usług związanych z przewozem chemii płynnej i mas bitumicznych. Emitent uzyskiwał dodatnie 
przepływy z działalności operacyjnej. W latach 2007-2009 wydatki realizowane w ramach prowadzonej 
działalności operacyjnej były w całości pokryte uzyskiwanymi wpływami operacyjnymi.   
 
Pomimo spadku zysku netto Spółki w roku 2008 nastąpił wzrost przepływów finansowych z działalności 
operacyjnej do kwoty 1,6 mln PLN z kwoty 1,5 mln PLN w 2007 roku, głównie dzięki wzrostowi sprzedaży 
i co za tym idzie należności w kwocie 983 tys. PLN, przy jednoczesnym wzroście zadłużenia 
krótkoterminowego – związanego z  zaciąganiem kredytu kupieckiego u dostawców. 
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W kolejnym 2009 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej uległy obniżeniu. Na ich poprawę 
miał wpływ wzrost wyniku finansowego netto o 151%. Na obniżenie przepływów pieniężnych Emitenta, 
pozyskiwanych z działalności operacyjnej, w roku 2009 miał wpływ przede wszystkim zwiększona 
amortyzacja związana z zakupem cystern i tank-kontenerów do przewozu płynnej chemii i mas 
bitumicznych. Ponadto kryzys gospodarczy spowodował, że spadkowi sprzedaży w 2009 roku w 
porównaniu z 2008 rokiem towarzyszyła konieczność bieżącej regulacji zobowiązań wobec kontrahentów. 
 
Ujemne saldo w obszarze przepływów z działalności inwestycyjnej w latach 2007 - 2009 było wynikiem 
znaczących wydatków, które ponosił Emitent na nabycie rzeczowych aktywów trwałych. Jednakże wydatki 
te rok do roku w analizowanym okresie miały tendencję malejącą. Emitent dostosowywał na bieżąco 
wydatki inwestycyjne do realizowanej i planowanej sprzedaży. 
 
Działalność finansowa Emitenta w okresie 2007 - 2009 generowała ujemne przepływy środków 
pieniężnych. W 2007 i 2009 roku Emitent uzyskał wpływ środków z tytułu udzielonych kredytów i 
pożyczek bankowych, natomiast w 2008 roku pozyskał środki z emisji akcji serii C. W analizowanym 
okresie Emitent spłacał również zobowiązania wynikające z umów leasingu finansowego, a także 
zobowiązania o charakterze handlowym. 
 
Emitent potwierdza, iż prowadzona przez niego polityka pieniężna pozwalała i pozwala na utrzymanie stanu 
środków pieniężnych na bezpiecznym dla Spółki poziomie. 
 

10.3. Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta 
 
Tabela nr  10.3.- 1 Struktura pasywów Emitenta [w tys. zł] 
 

Wyszczególnienie 2009 2008 2007 
Kapitały własne  2.343 1.843 1.238 
Kapitał podstawowy 528 528 500 
Kapitał zapasowy 1.825 1.116 261 
Strata z lat ubiegłych - 510 - - 10 
Zysk (strata) netto 500 199 487 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7.852 8.412 5.683 
Rezerwy na zobowiązania 236 137 52 
Zobowiązania długoterminowe 3.646 4.357 2.756 
Zobowiązania krótkoterminowe 3.970 3.919 2.852 
Rozliczenia międzyokresowe - - 23 
Pasywa razem 10.195 10.255 6.921 
 

Wyszczególnienie II kwartał 
2010 

II kwartał 
2009 

I kwartał 
2010 

I kwartał 
2009 

Kapitały własne  2 533 2 580           2 359              2 364    
Kapitał podstawowy 528 528 528 528 
Kapitał zapasowy bd bd bd bd 
Strata z lat ubiegłych bd bd bd bd 
Zysk (strata) netto 174 216 15 12 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania bd bd bd bd 
Rezerwy na zobowiązania bd bd bd bd 
Zobowiązania długoterminowe 3 646 4 066           3 616              3 598    
Zobowiązania krótkoterminowe 7 820 3 889           3 616              3 508    
Rozliczenia międzyokresowe bd bd bd bd 
Pasywa razem 14 306 10 726           9 974            10 146    
Źródło: Emitent 
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Źródłem finansowania działalności Spółki są zobowiązania krótkoterminowe, na które składają się kredyty 
kupieckie oraz leasing składników majątku, a także zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu 
środków transportu. Emitent nie posiada długoterminowego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych. 
Na przestrzeni ostatnich trzech lat obrotowych Emitent podnosił poziom kapitału własnego. Spółka w 
rozpatrywanym okresie podwyższała kapitał zakładowy w 2008 roku poprzez emisję nowych akcji serii C. 
 
Udział kapitałów własnych Emitenta w finansowaniu działalności Spółki w 2009 roku wzrósł w 
porównaniu z rokiem 2008 i wyniósł 23%. W I kwartale 2010 roku wyniósł blisko 24%. Udział ten w 2010 
roku wzrośnie w wyniku podwyższenia kapitału własnego w wyniku m.in. planowanej emisji akcji 
zwykłych na okaziciela serii D oraz prognozowanego dynamicznego wzrostu zysku netto. 
Szczegółowe informacje nt. struktury finansowania zostały przedstawione w punkcie 10.1. Części III 
Prospektu pt. „Część Rejestracyjna”. 
Ponadto Emitent przewiduje, iż w dalszym ciągu będzie korzystał z finansowania bieżącej działalności oraz 
nie wyklucza zwiększenia zadłużenia długoterminowego koniecznego do realizacji planów inwestycyjnych. 
Zwiększając zadłużenie Emitent będzie brał pod uwagę następujące czynniki: planowany poziom 
inwestycji, obecny i przewidywany poziom środków pieniężnych wygenerowanych w toku prowadzonej 
działalności, bezpieczeństwo struktury finansowania majątku obrotowego oraz trwałego. 
 
Tabela nr 10.3. - 2 Wykaz kredytów Emitenta w latach 2007 - 2009 [tys. zł] 
 
 2009 2008 2007 

Kredyt  Kwota 
zobowiązania  

Kwota 
zobowiązania  

Kwota 
zobowiązania  

Raiffeisen Bank Polska S.A.  500,00 500,00 0,00  
Euro Investor sp. z o.o.  25,00 0,00  0,00  
PKO BP S.A. 10,00 10,00 510,00 
BRE Bank Polska S.A. 0,00  0,00  300,00 
Razem * 535,00 510,00 810,00 

*limit zadłużenia 
Źródło: Emitent 
 

10.4. Ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub mogą mieć 
wpływ na działalność operacyjną Emitenta 

 
Zdaniem Zarządu Emitenta brak jest jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, 
które mogłyby mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta. 

10.5. Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania 
planów przedstawionych w Prospekcie Emisyjnym w pozycjach 5.2.3. i 8.1. 

 
W roku 2010 Emitent zamierza przeprowadzić inwestycje opisane w punkcie  
3.4. Części Ofertowej Prospektu. 
  
Planowane w roku 2010 inwestycje Emitent zamierza finansować ze środków pochodzących z emisji Akcji 
Serii D, w kwocie maksymalnie około 5.226.360,00 zł brutto oraz ze środków własnych uzyskanych z 
prowadzonej działalności operacyjnej Emitenta. Emitent nie wyklucza finansowania części wydatków za 
pomocą kredytów inwestycyjnych i obrotowych, a także leasingu. 
Zgodnie ze strukturą pasywów Emitenta przedstawioną w punkcie 20 Części III Prospektu pt. „Część 
Rejestracyjna” Spółka finansowała dotychczas swoją działalność głównie zobowiązaniami 
krótkoterminowymi (kredyty kupieckie, bankowe oraz leasing) oraz zobowiązaniami długoterminowym 
(leasing środków transportu). Po podwyższeniu kapitałów własnych poprzez emisję Akcji serii D w 
bieżącym roku obrotowym udział kapitałów własnych w finansowaniu działalności Emitenta znacząco 
wzrośnie. 
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11. Badania, rozwój, patenty i licencje. 

11.1. Badania i rozwój  
Emitent nie prowadzi działań w dziedzinie badań i rozwoju. 

11.2. Patenty i licencje  
 
Emitent nie jest właścicielem w rozumieniu ustawy Prawo Własności Przemysłowej żadnego patentu oraz 
nie wykorzystuje patentów do prowadzenia swojej działalności operacyjnej. 
 
Poza ogólnie dostępnymi licencjami na korzystanie z komercyjnego oprogramowania komputerowego, 
Emitent nie jest stroną żadnej innej umowy licencyjnej, która miałaby znaczenie dla prowadzonej przez 
niego działalności operacyjnej. 
 

12. Informacje o tendencjach 

12.1. Tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od 
zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty dokumentu rejestracyjnego 

 
Od początku 2010 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu, poza opisanymi poniżej nie wystąpiły istotne 
tendencje występujące w przychodach, kosztach oraz cenach sprzedaży usług. 
 
Sprzedaż 
W 2009 roku poziom przychodów ze sprzedaży spadł o ponad 6% w porównaniu z rokiem ubiegłym i 
wyniósł 12.899 tys. zł. Przychody ze sprzedaży Emitenta generowane były przede wszystkim z działalności 
transportowej, która to działalność dawała w 2009 roku 93% przychodów ogółem. Emitent obok 
podstawowych obszarów działalności tj. przewozu płynnych chemikaliów oraz mas bitumicznych poszerza 
asortyment oferowanych usług. W trzecim kwartale 2009 roku dedykowano pierwsze jednostki 
transportowe do przewozu kruszywa. Udział przewozu kruszywa w przychodach na koniec 2009 roku 
stanowił niecałe 2%. Realizowana przez Spółkę sprzedaż mas bitumicznych podlega zjawisku sezonowości 
odnotowywanym rokrocznie. Wzrost przychodów ze sprzedaży w II i III kwartale roku obrotowego jest 
zgodny z tendencją rynkową panującą w branży budownictwa drogowego. Od początku 2010 roku do dnia 
zatwierdzenia Prospektu Emitent odnotował dynamiczny wzrost przychodów związany z realizacją 
przewozów na podstawie umów na świadczenie usług  transportowych zawartych z Lotos Asfalt sp. z o.o., o 
których mowa w pkt 6.4.3. Części Rejestracyjnej Prospektu. Dla porównania przychody ze sprzedaży za I 
półrocze 2010r.  wyniosły 7.632 tys. pln przy 5.274 tys. pln w analogicznym okresie 2009 roku. 
 
Produkcja 
Z uwagi na fakt, iż Emitent nie prowadzi działalności produkcyjnej stwierdza się, że opis tendencji w 
produkcji nie ma zastosowania. 
 
Zapasy 
Z uwagi na fakt, iż Emitent nie prowadzi działalności produkcyjnej stwierdza się, że opis tendencji w 
zapasach nie ma zastosowania. 
 
Koszty 
Struktura kosztów w latach 2007-2009 nie uległa znaczącym zmianom. Największą pozycję w kosztach 
stanowią usługi obce, które w 2009 roku wyniosły 10.156 tys. zł, co stanowiło 83% wszystkich kosztów. W 
skład usług obcych wchodzą głównie usługi transportowe. Największą dynamikę kosztów wykazała 
amortyzacja, której wzrost wynika z przeprowadzonych inwestycji w rzeczowy majątek trwały. W 2009 
roku Emitent zanotował spadek zużycia materiałów i energii o 57% w stosunku do 2008 roku. W 2009 roku 
łączne koszty rodzajowe wyniosły 12.249 tys. zł i w porównaniu z rokiem 2008 spadły o ponad 5%. Rok 
2009 charakteryzował się również istotnym obniżeniem kosztów finansowych, spadek z 971 tys. zł do 342 
tys. zł. W I półroczu 2010 roku, tak jak w latach poprzednich, największy udział w kosztach  stanowiły 
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usługi obce tj 83% kosztów ogółem. Amortyzacja wzrosła o 6% w porównaniu do I półrocza 2009 roku i 
stanowiła w I półroczu 2010 roku 5,6% kosztów ogółem w porównaniu z 6,64% udziałem w kosztach 2009 
roku. Udział wynagrodzeń pozostał na niezmienionym 3% poziomie w porównaniu z 2009 rokiem. W 
ocenie Emitenta od zakończenia ostatniego roku obrotowego 2009 do dnia zatwierdzenia Prospektu nie 
wystąpiły istotne zmiany tendencji w kosztach. 
 
Ceny Sprzedaży 
Od daty ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego za rok 2009 ceny sprzedaży produktów i usług 
Emitenta nie uległy zmianie. 
 
W 2010 roku Emitent dostrzega możliwość zwiększenia przychodów ze sprzedaży. W tym okresie Trans 
Polonia S.A. zamierza pozyskać kolejnych klientów do obsługi logistycznej w obszarze przewozu płynnych 
ładunków chemicznych. Po okresie dekoniunktury i spadku popytu sektor chemiczny zdaje się 
konsekwentnie wychodzić z kryzysu, o czym świadczą chociażby wyniki za 2009 rok spółek z tego sektora. 
Zwiększone zapotrzebowanie na chemikalia zapowiada możliwość zwiększania przychodów z transportu 
tychże produktów. W zakresie przewozu mas bitumicznych Emitent ma również w planach zintensyfikować 
współprace z Lotos Asfalt sp. z o.o.. Z racji zaawansowanych planów i realizowanych projektów budowy 
dróg i autostrad w Polsce, Spółka widzi możliwość rozwoju w tym obszarze prowadzonej przez siebie 
działalności. Realizacja wyżej wymienionych planów wymagać będzie zwiększenia ilości posiadanych 
jednostek transportowych. Poczynione inwestycje pozwoliłyby dostosować poziom i wielkość oferowanych 
usług do potrzeb klientów. Inwestycje powyższe Emitent planuje sfinansować m.in. ze środków 
pozyskanych z emisji Akcji Serii D. Zarząd Spółki nie wyklucza również nabycia części lub całości 
przedsiębiorstw dysponujących interesującymi rynkami w zakresie transportu i logistyki. 
 

12.2. Tendencje, niepewne elementy, żądania i zobowiązania lub zdarzenia, które mogą mieć 
znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca roku obrotowego 

 
Emitentowi nie są znane inne tendencje, nietypowe elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które 
mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta do końca 2010 roku. Istnieje natomiast wiele 
czynników zewnętrznych, niezależnych od Emitenta oraz czynników wewnętrznych, zależnych od 
Emitenta, które będą miały istotny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta do końca bieżącego roku 
obrotowego. 
 
Główne czynniki, które będą miały istotny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta do końca bieżącego 
roku obrotowego:  

 
Czynniki zewnętrzne: 
 
 poziom wzrostu gospodarczego w Polsce oraz koniunktura gospodarcza na rynku europejskim, 
 stan sektora przemysłu chemicznego w Polsce i Europie, 
 realny postęp w budowie dróg krajowych i autostrad, 
 poziom produkcji dużych europejskich producentów chemikaliów, 
 pomoc udzielona przez Unię Europejską dla sektora transportu, 
 stan infrastruktury drogowo-transportowej, 
 rosnące koszty pracy i częsta rotacja pracowników poszukujących wyższych wynagrodzeń, 
 konkurencja ze strony innych przewoźników, co przekłada się na poziom stawek transportowych, 
 ceny ropy naftowej, 

 
Czynniki wewnętrzne: 
 
 stopień realizacji strategii Spółki, 
 zdolność pozyskiwania nowych klientów, 
 współpraca z przewoźnikami prywatnymi, 
 rozszerzenie zakresu usług o przewóz kruszywa, 
 wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, 
 wielkość środków pozyskanych z Publicznej Emisji,   
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13. Prognozy wyników finansowych 
 

13.1. Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje 
prognozy wynikowe 

 

13.1.1. Założenia na które mogą mieć wpływ członkowie organów zarządzających lub 
nadzorczych Emitenta 

 
Zaprezentowane w Prospekcie prognozy (przychodów ze sprzedaży, wyniku na sprzedaży, EBIT, EBITDA 
oraz wyniku finansowego netto) sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez 
Emitenta przy sporządzaniu historycznych sprawozdań finansowych. Prognozy wyników finansowych 
Emitenta zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność z historycznymi danymi 
finansowymi. 
 
Przy sporządzaniu prognoz Zarząd Emitenta przyjął następujące założenia dotyczące czynników będących 
w obszarze wpływów Emitenta: 
 
Przychody  

 Zakłada się utrzymanie tendencji wzrostowej w zakresie przychodów w ciągu 2010 roku. 
 Podstawę do oszacowania wielkości sprzedaży stanowiły dane historyczne (8 miesięcy 2010 roku) 

oraz szacunki dotyczące sprzedaży w 4 ostatnich miesiącach roku 2010. Prognoza wyników 
finansowych Emitenta została sporządzona w oparciu o rachunek zysków i strat oraz na podstawie 
najlepszych szacunków dotyczących tendencji w zakresie sprzedaży i poszczególnych składników 
kosztów Emitenta. 

 Prognoza przychodów ze sprzedaży Emitenta opiera się na prognozie sprzedaży w dwóch głównych 
obszarach prowadzonej przez Spółkę działalności (przewóz płynnych substancji chemicznych i 
przewóz mas bitumicznych) oraz prognozie w zakresie pozostałych przychodów ze sprzedaży, co 
jest zgodne z zaprezentowaną w pkt 6.1.2 Prospektu strukturą przychodów Emitenta. 

 Wartość przychodów w poszczególnych obszarach działalności Emitenta oszacowano w oparciu o 
rzeczywiste dane historyczne oraz założenie, że wartość przychodów z poszczególnych segmentów 
działalności w 2010 r. zmieni się w poszczególnych miesiącach o prognozowane dla każdego 
segmentu wskaźniki dynamiki sprzedaży. Wskaźniki dynamiki sprzedaży policzono w oparciu o 
faktyczny wskaźnik wzrostu ośmiu miesięcy 2010 roku do ośmiu miesięcy 2009 roku dla 
poszczególnych segmentów prowadzonej przez Emitenta działalności. Przewidywany miesięczny 
poziom sprzedaży w miesiącach od września do grudnia 2010 roku ustalono bazując na danych 
historycznych (analogiczne miesiące roku 2009) w celu uwzględnienia sezonowości, jak i 
kontraktach zawartych w 2010 roku. Szacunkowe wielkości sprzedaży oparte zostały również na 
bieżącej analizie rynku prowadzonej przez Emitenta. 

 Prognozuje się roczną dynamikę przychodów netto ze sprzedaży w 2010 roku w porównaniu do 
roku poprzedniego na poziomie 64%. Prognoza przychodów z tytułu przewozu płynnych substancji 
chemicznych zakłada 8% dynamikę przychodów ze sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. 
Prognoza przychodów z tytułu przewozu mas bitumicznych zakłada dynamikę przychodów ze 
sprzedaży w wysokości 170 % w stosunku roku ubiegłego. Tak znacząca dynamikę w tym obszarze 
wynika z szczególnego uwzględnienia zawartych umów z Lotos Asfalt opisanych w pkt 6.4.3 
Prospektu, będących głównym czynnikiem wzrostu przychodów. Prognozuje się, że pozostałe 
przychody ze sprzedaży spadną o 11% w stosunku do roku 2009. 

 
Koszty  

 Zakłada się, że struktura kosztów Emitenta nie zmieni się w sposób istotny w 2010 r.  
 Przy oszacowaniu wielkości kosztów na rok 2010 Emitent opierał się na faktycznym ich wykonaniu 

w okresie 8 pierwszych miesięcy 2010 r., przewidywanych trendach kosztowych w okresie od 
września do grudnia 2010 r. W prognozie Emitent uwzględnił wszystkie znane mu czynniki wzrostu 
kosztów, na które Emitent ma wpływ.  
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 Prognozy kosztów o charakterze zmiennym które, poza uwzględnieniem znanych Zarządowi 
Emitenta relacji cenowych, zostały skorelowane z założonymi wielkościami sprzedaży. Dla 
sporządzenia prognozy przyjęto stałą relację kosztów usług obcych do przychodów ze sprzedaży na 
poziomie 82%, stałą relację zużycia materiałów i energii do przychodów ze sprzedaży na poziomie 
2,4% oraz stałą relację podatków i opłat do przychodów ze sprzedaży na poziomie 0,6% 

 Prognozę kosztów o charakterze stałym sporządzono między innymi w oparciu o zmiany 
amortyzacji wynikające z planu umorzenia środków trwałych przy założeniu, że do końca roku 
2010 nie będą przeprowadzone znaczące inwestycje w majątek trwały oraz zmiany wynagrodzeń i 
pochodnych, wynikających z przewidywanego poziomu zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń. 

  
Pozostałe założenia 

 Pominięto prognozy pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych dotyczących ostatnich 4 
miesięcy roku 2010, uwzględniając jedynie te, które zostały wygenerowane w pierwszych 8 
miesiącach roku 2010. 

 Pominięto prognozy przychodów finansowych dotyczących ostatnich 4 miesięcy roku 2010, 
uwzględniając jedynie te, które zostały wygenerowane w pierwszych 8 miesiącach roku 2010. 

 Wartość kosztów finansowych oszacowano w oparciu o rzeczywiste dane historyczne (z pierwszych 
8 miesiącach roku 2010) oraz prognozowane koszty odsetek wynikające z harmonogramów spłat 
leasingów oraz o planowane wykorzystanie kredytu i faktoringu. W celu szacunków kosztów 
leasingów opartych o walutę EURO przyjęto kurs EUR/PLN=3,90. 

 Nie ujęto różnic kursowych jakie mogą powstać w 4 ostatnich miesiącach roku 2010 oraz 
przychodów/kosztów finansowych wynikających z wyceny zobowiązań finansowych wyrażonych 
w walucie obcej na koniec roku obrotowego 2010, ponieważ ich wartość wynikać będzie z  kursu 
waluty w dniu 31 grudnia 2010 r. i jest trudna do oszacowania. Z tego względu nie szacowano też 
odroczonej części podatku dochodowego. 

 Nie uwzględniono wpływu zysków lub strat nadzwyczajnych. 
 Przyjęto, że efektywna stawka podatku dochodowego wyniesie 19%. 

 

13.1.2. Założenia, jakie znajdują się całkowicie poza obszarem wpływu członków organów 
zarządzających lub nadzorczych Emitenta 

 
Zarząd Emitenta przy sporządzaniu prognozy wyników na rok 2010 przyjął, że nie zmienią się w istotny 
sposób obecne warunki prowadzenia działalności w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i 
administracyjne oraz nie będą miały miejsca wydarzenia, które w sposób istotny mogłyby ograniczyć popyt 
na produkty Spółki. 
 
Przyjęte zostało założenie, iż w okresie prognozy popyt na usługi i produkty oferowane przez Emitenta 
będzie wzrastał ze względu na zwiększenie skali działalności, poprawę koniunktury oraz pozycji 
konkurencyjnej Emitenta na rynku jego działalności. Ma to potwierdzenie również w prognozach 
rynkowych w zakresie budowy dróg i autostrad, które uwzględniono do prognozowania sprzedaży 
opisanych w pkt 6.1.5. Prospektu. 
 
W prognozie przyjęto, iż w okresie prognozy nie będą miały miejsca zdarzenia nadzwyczajne w sytuacji 
makroekonomicznej w Polsce, w gospodarce światowej, w sektorze rynku, w którym działa Emitent. 
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13.2. Raport sporządzony przez biegłego rewidenta dotyczący przedstawionych prognoz 
wyników 

 
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  

ze sprawdzenia wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych  
za rok okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 

dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu Trans Polonia S.A.      

Sprawdziliśmy wybrane elementy prognozowanych informacji finansowych spółki Trans Polonia 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 16, na które składają się sporządzone 
w formie planu i oparte na najlepszych szacunkach następujące elementy rachunku zysków i strat: 
 przychody ze sprzedaży netto w wysokości 21.166 tysięcy złotych w okresie 01.01.2010 do 

31.12.2010 roku 
 wynik na sprzedaży w wysokości 1.555 tysięcy złotych w okresie 01.01.2010 do 31.12.2010 r., 
 wynik finansowy EBIT w wysokości 1.603 tysięcy złotych w okresie 01.01.2010 do  

31.12.2010 r., 
 wynik finansowy EBITDA w wysokości 2.430 tysięcy złotych w okresie 01.01.2010 do 

31.12.2010 r., 
 

 zysk netto w wysokości 1.099 tysięcy złotych w okresie 01.01.2010 r. 
Prognozowane informacje finansowe zostały przygotowane w celu zamieszczenia ich w 
prospekcie emisyjnym i zaprezentowania potencjalnym inwestorom.Za sporządzenie 
prognozowanych informacji finansowych, w tym także za założenia, na których je oparto 
odpowiada Zarząd Trans Polonia Spółka Akcyjna. Naszym zadaniem było dokonanie sprawdzenia 
prognozowanych informacji finansowych przedstawionych w formie planu na rok 2010, opartych 
na najlepszych szacunkach. 

Sprawdzenie wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych przeprowadziliśmy 
zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3400 mającym zastosowanie do 
sprawdzenia prognozowanych informacji finansowych, w taki sposób aby uzyskać umiarkowaną 
pewność, że prognozowane informacje finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. 

Sprawdzając dowody uzasadniające założenia, nie stwierdziliśmy niczego, co kazałoby nam 
sądzić, że nie stanowią one racjonalnej podstawy sporządzenia prognozowanych informacji 
finansowych. 
Naszym zdaniem, prognozowane informacje na rok 2010 obejmujące wybrane dane liczbowe 
zostały poprawnie przygotowane na podstawie założeń i zaprezentowane zgodnie z zasadami 
(polityką) rachunkowości, które są spójne z zasadami rachunkowości stosowanymi przy 
sporządzaniu historycznych sprawozdań finansowych. 
Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od przewidywań, ponieważ przewidywane zdarzenia często 
nie następują zgodnie z oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą być istotne. 

Katarzyna Matyka 
Biegły rewident nr 9275 

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie 
w imieniu PKF Audyt Sp. z o.o. podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
nr 548 

PKF Audyt Sp. z o.o. 
ul. Elbląska 15/17  
01-747 Warszawa 

 

Gdańsk, 24.09.2010 r.  
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13.3. Prognozy wyników wybranych elementów rachunku zysków i strat przygotowane na 
zasadach zapewniających porównywalność z historycznymi danymi wynikowymi (w tys. zł) 

 
Tabela nr 13.3.- 1 -  Prognoza wyników finansowych (w tys. zł.) 
 

Wyszczególnienie Rok 2009* Rok 2010 (prognoza) 

Przychody ze sprzedaży netto 12 899 21 166 
Wynik na sprzedaży 650 1 555 
EBIT 754 1 603 
EBITDA 1 567 2430 
Wynik netto 500 1099 
* Dane historyczne za rok 2009 pochodzą za sprawozdania finansowego, które zostało zbadane przez Biegłego 
Rewidenta. 

 
 

13.4. Oświadczenie na temat aktualności prognozy opublikowanej we wcześniejszym prospekcie 
emisyjnym 

 
Nie dotyczy. 
 

14. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla 

14.1. Dane o osobach zarządzających i nadzorujących oraz osobach zarządzających wyższego 
szczebla  

14.1.1. Zarząd  
 
Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. 
W skład Zarządu wchodzi Dariusz Stanisław Cegielski – Prezes Zarządu.  
Miejscem wykonywania obowiązków przez Zarząd jest siedziba Emitenta. 
 
Dariusz Stanisław Cegielski – Prezes Zarządu 
 
Wiek: 37 lat  
 
Pan Dariusz Stanisław Cegielski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział 
Ekonomiczny w Sopocie uzyskując dyplom magistra ekonomii o specjalizacji „Polityka transportowa” w 
Katedrze Transportu i Logistyki. W 2002 roku zdobył uprawnienia Ministra Skarbu kwalifikujące do 
członkostwa w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, a w 2003 roku uprawnienia Ministra 
Infrastruktury do zarządzania krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami transportowymi zgodnie 
z ustawą o transporcie drogowym.  

Przebieg kariery zawodowej:  

01.2009 r. – nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu Euro Investor sp. z. o.o., 

06.2008 r. – nadal pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta,  

2005 – 2008  pełnił funkcje Prezesa Zarządu poprzednika prawnego Emitenta Trans Polonia sp. z. 
o.o. w Tczewie,  

2002 – 2006 Członek Rady Nadzorczej Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej PTTK sp. 
z o.o. w Olsztynie, 
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2002 – 2005 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Organika Trans sp. z o.o. , 

2001 – 2002, pełnił funkcję Dyrektora Spedycji Międzynarodowej w Organika Trans sp. z o.o., 

1999 - 2001 świadczył usługi w zakresie obsługi międzynarodowego transportu surowców 
chemicznych, reprezentacji w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, 
czynności rejestracyjnych, tworzenia i prowadzenia dokumentacji w Malborskich 
Zakładach Chemicznych Organika S.A. 

1998 – 2002 Członek Zarządu odpowiedzialny za realizację budowy centrum handlowego przez 
Index sp. z o.o. z siedzibą w Malborku. 

1996 – 1998 praca w biurze architektonicznym jako koordynator projektu 

1994 – 1996 odbył praktykę w Agencji Filmowej PROFILM w Gdańsku w zakresie 
funkcjonowania biura reklamy, szczególnie zajmował się poszukiwaniem klientów 
na rynku mediów, współuczestniczył w realizacji programów telewizyjnych oraz 
dużych przedsięwzięć medialnych i widowisk.  

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Dariusz Stanisław Cegielski sprawował lub nadal sprawuje następujące 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub 
osobowych: 

30.01.2009 r. – nadal    Prezes Zarządu Euro Investor sp. z. o.o., 

26.06.2008 r. – nadal    Prezesa Zarządu Emitenta, 

2005 - 2008    Prezes Zarządu Trans Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie 

2002 – 2006    Członek Rady Nadzorczej Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej  
   PTTK sp. z o.o. w Olsztynie (obecnie: Mazury PTTK Sp. z o.o), 

10.2002 – 02.2005 Wiceprezes Zarządu Organika Trans sp. z o.o.  

Pan Dariusz Stanisław Cegielski był w ciągu ostatnich pięciu lat lub jest obecnie wspólnikiem (rozumianym 
również jak akcjonariusz) w następujących spółkach kapitałowych i osobowych: 

2010- nadal  Vataro Holdings Ltd z siedzibą w Limassol (Republika Cypryjska), 

2008 - 2010 Emitent; 

2005 - 2008 Trans Polonia Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie; 

2003 r. – nadal Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Index sp. z o.o. z siedzibą w Malborku; 

02.2009 r. – nadal Euro Investor sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie; 

2004 r. – nadal Pilar sp. z o.o. z siedzibą w Malborku. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dariusz Stanisław Cegielski nie jest i w ciągu ostatnich pięciu lat 
nie był aktywnym inwestorem giełdowym. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dariusz Stanisław Cegielski aktualnie nie prowadzi podstawowej 
działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która mogłaby mieć znaczenie dla działalności Emitenta.  
 
Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Stanisław Cegielski: 
 
 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorczego lub osoby zarządzającej wyższego 

szczebla w podmiotach, które w okresie pięciu pełnych lat kalendarzowych zostały postawione w stan 
upadłości likwidacyjnej, upadłości z możliwością zawarcia układu, podmiotach, wobec których została 
otwarta likwidacja, wszczęte postępowanie naprawcze lub został ustanowiony zarząd komisaryczny; 
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 w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członek 
organów zarządzających, administracyjnych ani nadzorczych żadnego podmiotu ani zakazu w 
uczestniczeniu w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw żadnego innego podmiotu; 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); 

 nie otrzymał wyroku związanego z przestępstwami oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. 
 
Między Prezesem Zarządu a członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne. 
 

14.1.2. Rada Nadzorcza 
 
Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza. 
 
W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 
Krzysztof Bartłomiej Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Agnieszka Jolanta Meler – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Paweł Marcin Czerniewski – członek Rady Nadzorczej  
Zbigniew Marian Adamski – członek Rady Nadzorczej  
Maciej Mariusz Dobrzyniecki – członek Rady Nadzorczej  
 
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w siedzibie Emitenta. 
 
Krzysztof Bartłomiej Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiek: 51 lat 

Pan Krzysztof Bartłomiej Płachta posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału 
Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, który ukończył w 1984 roku. Uzyskał także tytuł 
Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Gdańskim oraz odbył studia podyplomowe w 
zakresie szacowania nieruchomości.  

Dodatkowo odbył następujące kursy i szkolenia: 

2009 – 2010  studia podyplomowe w zakresie Charakterystyka Energetyczna i Auditing 
  Energetyczny Budynków na prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska 
  w Radomiu 

2007 – 2008 studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole 
Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie; 

2003 – 2000 studium szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego, dla 
potrzeb skarbowo-podatkowych oraz studium rzeczoznawstwa sądowego dla 
rzeczoznawców majątkowych; 

1999 – 2000 studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Wydziale Geodezji i 
Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; 

1997 – 1999 Master of Business Administration (MBA) – Uniwersytet Gdański; 

1997 cykl szkoleń obejmujący zagadnienia z zakresu zarządzania, finansów, bankowości, 
prawa gospodarczego, podejmowania decyzji i negocjacji; 

1997 szkolenie „Kontrakty terminowe” – Top Consulting Ltd. oraz Gazeta Giełdy Parkiet; 

1995 – 1998 szkolenia z zakresu wyceny i analizy ekonomiczno-finansowej, czytania sprawozdań 
finansowych oraz aktywnej sprzedaży usług finansowych; 

1994 Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych z Udziałem Skarbu Państwa – 
Centrum  Prywatyzacji; 

1994 Kurs Maklera Papierów Wartościowych - ROTEX z siedzibą w Gdańsku. 
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Przebieg kariery zawodowej:  

01.10. 2009 – nadal CORENT sp. z o.o., Prezes Zarządu; 

04. 2007 – nadal  Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych Format Investment S.A. z siedzibą 
w Gdańsku a obecnie ACP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k; 

10.2007 – nadal Prezes Zarządu TRADO TFI S.A. (obecnie TRADO S.A.); 

05. 2006 – 03.2007 Prezes Zarządu EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku; 

04. 2006 – 08.2008 Członek Zarządu Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w 
Gdańsku; 

01.2004 – 05.2004 Prezes Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR SA w Krakowie; 

05.2006 – 09.2006 (1/5 etatu) Dyrektor Oddziału w Gdańsku Domu Maklerskiego PENETRATOR SA z 
siedzibą w Krakowie; 

05.2004 – 05.2006 (1/5 etatu) Dyrektor Oddziału w Gdańsku Domu Maklerskiego PENETRATOR SA z 
siedzibą w Krakowie; 

10.1995 – 01.2004 (1/5 etatu) Dyrektor Oddziału w Gdańsku Domu Maklerskiego PENETRATOR SA z 
siedzibą w Krakowie; 

07.1994 – 09.1995 starszy makler w Domu Maklerskim PENETRATOR SA z siedzibą w Krakowie 
Oddział w Gdańsku; 

07.1992 – 12.1993, oficer na statkach handlowych obcych bander; 

06.1989 – 06.1992 oficer na statkach handlowych PLO, Gdynia. 

Pan Krzysztof Bartłomiej Płachta prowadzi także własną działalność gospodarczą w zakresie wyceny 
nieruchomości oraz doradztwa biznesowego. Działalność ta nie ma znaczenia dla Emitenta. 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Bartłomiej Płachta sprawował lub nadal sprawuje następujące 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub 
osobowych: 

06.2008 – nadal  Przewodniczący Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.- 

10.2009 – nadal  Prezes Zarządu Corent sp. z o.o. 

10.2007 – nadal  Prezes Zarządu TRADO S.A. (dawniej: TRADO TFI S.A.) z siedzibą w Gdańsku  

05.2007 - nadal Przewodniczący Rady Nadzorczej Eurotel S.A z siedzibą w Gdańsku 

01.2007 – nadal Przewodniczący Rady Nadzorczej Business Angel Seedfund sp. z o.o. spółka 
komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdańsku  

04.2007 – nadal  Członek Rady Nadzorczej Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie  

04.2007 – nadal Członek Rady Nadzorczej WNP sp. z o.o. spółka komandytowo – akcyjna 

02.2007 – nadal  Członek Rady Nadzorczej Pekabex Wykup Managerski S.A. z siedzibą Warszawie 

12.2006 – nadal   Przewodniczący Rady Nadzorczej Polmed S.A z siedzibą Starogardzie Gdańskim  

04.2006 – 2010 Członek Zarządu Plejada TFI S.A. z siedzibą w Gdańsku 

04.2007 – 11.2009  Członek Rady Nadzorczej BANKIER.PL S.A siedzibą we Wrocławiu 

10.2007 – 02.2008  Członek Rady Nadzorczej W – H S.A. z siedzibą Poznaniu  

05.2006 – 08.2008 Prezes Zarządu EUROTEL S.A z siedzibą w Gdańsku – 

09.2007 – 06.2008 Członek Rady Nadzorczej Trans Polonia sp. z o. o. z siedzibą Tczewie 
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Pan Krzysztof Bartłomiej Płachta w ciągu ostatnich pięciu lat był lub jest obecnie wspólnikiem 
(rozumianym również jako akcjonariusz) następujących spółek kapitałowych oraz osobowych: 

06.2008 – nadal Emitent. Posiada 50.000 akcji Spółki.  

01.2009 – nadal Euro Inwestor sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie; 

10.2009 – nadal Corent sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 

Poza wskazanymi wyżej Pan Krzysztof Bartłomiej Płachta nie jest udziałowcem ani akcjonariuszem innych 
spółek kapitałowych jak również nie jest wspólnikiem w innych spółkach osobowych. 

Pan Krzysztof Bartłomiej Płachta jest i był w ciągu ostatnich pięciu lat aktywnym inwestorem giełdowym, 
przy czym jego zaangażowanie w każdej ze spółek publicznych, w której posiada/posiadał akcje nie 
przekracza i nie przekraczało 5% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Według oświadczenia Pan Krzysztof Bartłomiej Płachta: 

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorczego lub osoby zarządzającej wyższego 
szczebla w podmiotach, które w okresie pięciu pełnych lat kalendarzowych zostały postawione w stan 
upadłości likwidacyjnej, upadłości z możliwością zawarcia układu, podmiotach, wobec których została 
otwarta likwidacja, wszczęte postępowanie naprawcze lub został ustanowiony zarząd komisaryczny;  

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członek 
organów zarządzających, administracyjnych ani nadzorczych żadnego podmiotu ani zakazu w 
uczestniczeniu w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw żadnego innego podmiotu; 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); 

 nie otrzymał wyroku związanego z przestępstwami oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. 

 
Agnieszka Jolanta Meler – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
 
Wiek: 37 lat  
 
Pani Agnieszka Jolanta Meler posiada wykształcenie wyższe. W 1998 roku ukończyła Wydział Prawa 
Uniwersytetu Gdańskiego Sopot. Odbyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania i administracji.  
 
2008  Gdańska Fundacja Kształcenia Managerów Gdańsk Profesjonalne Studium Finansów 

dla Managerów 
2005 – 2006 Braintree College Braintree England English for Speakers of Other Languages level 

Intermediate 
2001 – 2002 Wyższa Szkoła Administracji I Biznesu  Warszawa  Podyplomowe Studium 

Podatkowe 
1998 – 1999 Uniwersytet Gdański Sopot Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa 
 

Przebieg kariery zawodowej: 

02.2008 r. – nadal  EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie - Członek Zarządu, Wiceprezes 
Zarządu, Prezes Zarządu; 

08.2006  – 01.2008 Fota S.A. z siedzibą w Gdyni - Asystentka Zarządu, Kierownik Biura Zarządu; 

03.2006 – 07.2006 Trans Polonia sp. z o.o. Tczew - Kierownik ds. Administracji; 

07.1995 – 04.2005 Organika Trans sp. z o.o. z siedzibą w Malborku - Kierownik stacji paliw, Specjalista 
ds. Handlowych, Kierownik ds. Administracji, Z-ca Dyrektora Zarządzającego; 

1995 – 1996 Hestia Towarzystwo Ubezpieczeniowe w Malborku - Specjalista ds. Ubezpieczeń. 
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Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Agnieszka Jolanta Meler nie prowadzi podstawowej działalności 
gospodarczej, która ma znaczenie dla Emitenta.  

W ciągu ostach pięciu lat Pani Agnieszka Jolanta Meler sprawowała lub nadal sprawuje następujące funkcje 
w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych.  

06.2008 – nadal Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta; 

02.2008 – nadal kolejno stanowiska Członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu 
EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie; 

09.2007 – 06.2008  Członek Rady Nadzorczej Trans Polonia sp. z o.o.; 

09.2007 – 04.2008 Członek Rady Nadzorczej EXPOM Kwidzyn sp. z o. o siedzibą Kwidzynie. 

Pani Agnieszka Jolanta Meler jest akcjonariuszem Emitenta. Posiada 4132 akcje Emitenta.  

Oprócz akcji Emitenta, według oświadczenia, Pani Agnieszka Jolanta Meler nie posiada i w okresie 
ostatnich 5 lat nie posiadała akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych jak również nie jest i nie była 
wspólnikiem spółek osobowych.  

Według oświadczenia Pani Agnieszka Jolanta Meler: 
 nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego, nadzorczego lub osoby zarządzającej wyższego 

szczebla w podmiotach, które w okresie pięciu pełnych lat kalendarzowych zostały postawione w stan 
upadłości likwidacyjnej, upadłości z możliwością zawarcia układu, podmiotach, wobec których została 
otwarta likwidacja, wszczęte postępowanie naprawcze lub został ustanowiony zarząd komisaryczny;  

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członek 
organów zarządzających, administracyjnych ani nadzorczych żadnego podmiotu ani zakazu w 
uczestniczeniu w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw żadnego innego podmiotu; 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); 

 nie otrzymała wyroku związanego z przestępstwami oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. 

Paweł Marcin Czerniewski – członek Rady Nadzorczej  

Wiek: 34 lata  

Pan Paweł Marcin Czerniewski posiada wykształcenie wyższe, w 2000 r. ukończył studia prawnicze na 
Uniwersytecie Gdańskim. W 2003 r. ukończył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. 
Pan Paweł Marcin Czerniewski posiada również uprawnienia radcy prawnego - w 2005 r. ukończył 
aplikacje radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. 

Przebieg kariery zawodowej: 

09.2009 – nadal Polan Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gdańsk – Wieniec sp. z o.o. w Gdańsku – 
członek Komisji Rewizyjnej; 

08.2005 – nadal  Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych w Gdańsku – partner 

Według oświadczenia Pan Paweł Marcin Czerniewski nie prowadzi podstawowej działalności gospodarczej, 
która ma znaczenie dla Emitenta. 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Paweł Marcin Czerniewski sprawował lub nadal sprawuje następujące 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub 
osobowych: 

06.2008 – nadal członek Rady Nadzorczej Emitenta; 

09.2009 – nadal członek Komisji Rewizyjnej Polan Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gdańsk – 
Wieniec Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku; 
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09.2007 – 06.2008 członek Rady Nadzorczej Trans Polonia sp. z o.o.; 

08.2006 – 12.2008 członek Rady Nadzorczej spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku 

 
W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Paweł Marcin Czerniewski był lub jest nadal wspólnikiem (rozumianym 
również jako akcjonariusz ) w następujących spółkach kapitałowych lub w spółkach osobowych. 
 
09.2009 – nadal  Emitent - posiada 8 300 akcji; 

08.2005 – nadal partner w Miśkiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych Gdańsku; 

02.2009 – nadal  Euro Inwestor sp. z o. o z siedzibą w Tczewie; 

 Rafa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Marcin Czerniewski jest obecnie i w ciągu ostatnich pięciu 
lat był aktywnym inwestorem giełdowym, przy czym jego zaangażowanie w żadnej ze spółek publicznych, 
w których posiada lub posiadał akcje nie przekracza i nie przekraczało 5% na walnym zgromadzeniu. 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Marcin Czerniewski: 

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorczego lub osoby zarządzającej wyższego 
szczebla w podmiotach, które w okresie pięciu pełnych lat kalendarzowych zostały postawione w stan 
upadłości likwidacyjnej, upadłości z możliwością zawarcia układu, podmiotach, wobec których została 
otwarta likwidacja, wszczęte postępowanie naprawcze lub został ustanowiony zarząd komisaryczny;  

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członek 
organów zarządzających, administracyjnych ani nadzorczych żadnego podmiotu ani zakazu w 
uczestniczeniu w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw żadnego innego podmiotu; 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); 

 nie otrzymał wyroku związanego z przestępstwami oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. 

 
Zbigniew Marian Adamski – członek Rady Nadzorczej  
 
Wiek: 67 lat  

Zbigniew Marian Adamski posiada wykształcenie wyższe jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i 
Automatyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, który ukończył w 1968 r. otrzymując tytuł 
magistra inżyniera elektryka.  

Przebieg kariery zawodowej:  

Pan Zbigniew Marian Adamski swoje życie zawodowe związał z przemysłem stoczniowym, pracując w 
biurach projektowych tej branży. Pracował w Stoczni Gdynia S.A. na wymienionych niżej stanowiskach: 

1968 – 1972 konstruktor, 

1972 – 1985 kierownik zespołu konstrukcyjnego, 

1985 – 1994 starszy specjalista konstruktor, 

1994 – 2009 starszy specjalista projektant. 

W 2009 r. Zbigniew Marian Adamski przeszedł na emeryturę. 

Od 2007 r. Zbigniew Marian Adamski sprawuje funkcję członka Rady Technicznej Polskiego Rejestru 
Statków S.A.  
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W 1989 roku został współtwórcą patentu (Nr 145382 temat: „Elektrohydrauliczne sterowanie zamknięciami 
kanałów wentylacyjnych”).  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Zbigniew Marian Adamski nie prowadzi podstawowej 
działalności gospodarczej istotnej dla Emitenta. 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Zbigniew Marian Adamski pełnił lub nadal pełni następujące funkcje w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 

06.2008 – nadal członek Rady Nadzorczej Emitenta; 

09.2007 – 06.2008 członek Rady Nadzorczej Trans Polonia sp. z o.o.; 

08.2004 – nadal członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Index sp. z o.o.  

 

Pan Zbigniew Marian Adamski w ciągu ostatnich pięciu lat był lub jest nadal wspólnikiem (rozumianym 
również jako akcjonariusz) następujących spółek kapitałowych oraz osobowych: 

Vataro Holdings Ltd. z siedzibą w Limassol (Republika Cypryjska); 

04.2004 – 12.2007 Trans Polonia sp. z o.o.  

Poza wyżej wskazanym przypadkiem Pan Zbigniew Marian Adamski w ciągu ostatnich pięciu lat nie był 
ani nie jest obecnie wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w spółkach kapitałowych ani 
osobowych.  

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Zbigniew Marian Adamski nie jest i w ciągu ostatnich pięciu lat 
nie był aktywnym inwestorem giełdowym. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Zbigniew Marian Adamski: 

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorczego lub osoby zarządzającej wyższego 
szczebla w podmiotach, które w okresie pięciu pełnych lat kalendarzowych zostały postawione w stan 
upadłości likwidacyjnej, upadłości z możliwością zawarcia układu, podmiotach, wobec których została 
otwarta likwidacja, wszczęte postępowanie naprawcze lub został ustanowiony zarząd komisaryczny;  

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członek 
organów zarządzających, administracyjnych ani nadzorczych żadnego podmiotu ani zakazu w 
uczestniczeniu w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw żadnego innego podmiotu; 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); 

 nie otrzymał wyroku związanego z przestępstwami oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. 

 

Maciej Mariusz Dobrzyniecki – członek Rady Nadzorczej  

Wiek: 47 lat  

Pan Maciej Mariusz Dobrzyniecki posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Zarządzania na 
Wydziale Ekonomiki i Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończył w 1986. W 2006 roku Pan 
Maciej Mariusz Dobrzyniecki ukończył także kurs na Członków Rad Nadzorczych z udziałem Skarbu 
Państwa. 

Przebieg kariery zawodowej: 

1997 – nadal PROFIT – CONSULT FIRMA DORADCZA; 

1995 – 1997  INTERIOR S.A. z siedzibą w Warszawie; 
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1989 – 1995  PPU LOKATA z siedzibą w Gdańsku; 

1986 – 1988  PHILIPS CAR STEREO, Niemcy; 

 KÄSSBOHRER AG, Niemcy; 

 DRESCHER BANK, Niemcy. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Maciej Mariusz Dobrzyniecki nie prowadzi podstawowej 
działalności gospodarczej istotnej dla Emitenta. 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Maciej Mariusz Dobrzyniecki pełnił lub pełni nadal następujące funkcje w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 

06.2008 – nadal  Członek Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.; 

08.2009 – nadal  Członek Rady Nadzorczej Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; 

10.2008 – nadal  Członek Rady Nadzorczej ABANTIA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą Gdańsku; 

09.2001 – nadal  Członek Rady Nadzorczej Invena S.A (dawniej Gama San S.A) z siedzibą w 
Koszalinie; 

09.2002 – nadal  Członek Rady Nadzorczej NORDEA BANK POLSKA S.A z siedzibą w Gdyni; 

05.2006 – nadal Członek Rady Nadzorczej IBEROLICA sp. z o.o. Z siedzibą w Gdańsku; 

06.2008 – 09.2009 Członek Rady Nadzorczej Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o z 
siedzibą Sopocie; 

04.2002 – 09.2008  Członek Rady Nadzorczej Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku; 

05.2004 – 09.2006 Członek Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Maciej Mariusz Dobrzyniecki w ciągu ostatnich pięciu lat nie był 
i nie jest nadal wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) żadnej spółki kapitałowej ani 
osobowej, za wyjątkiem udziału w spółce Abantia Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 

Pan Maciej Mariusz Dobrzyniecki jest aktualnie i w ciągu ostatnich pięciu lat był aktywnym inwestorem 
giełdowym, przy czym jego zaangażowanie w żadnej ze spółek publicznych, w której posiada lub posiadał 
akcje nie przekracza i nie przekraczało 5% na walnym zgromadzeniu takiej spółki. 

Według oświadczenia Pan Maciej Mariusz Dobrzyniecki: 

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorczego lub osoby zarządzającej wyższego 
szczebla w podmiotach, które w okresie pięciu pełnych lat kalendarzowych zostały postawione w stan 
upadłości likwidacyjnej, upadłości z możliwością zawarcia układu, podmiotach, wobec których została 
otwarta likwidacja, wszczęte postępowanie naprawcze lub został ustanowiony zarząd komisaryczny;  

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członek 
organów zarządzających, administracyjnych ani nadzorczych żadnego podmiotu ani zakazu w 
uczestniczeniu w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw żadnego innego podmiotu; 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym organizacji związkowych); 

 nie otrzymał wyroku związanego z przestępstwami oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. 

Między członkami Rady Nadzorczej nie występują żadne powiązania rodzinne. 

14.1.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla 
 
W ocenie Emitenta, w Spółce nie występują osoby zarządzające wyższego szczebla. 
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14.2. Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz 
wśród osób zarządzających wyższego szczebla 

14.2.1. Konflikt interesów 
Według najlepszej wiedzy Emitenta, nie istnieją konflikty interesów osób zarządzających i nadzorujących 
oraz osób zarządzających wyższego szczebla pomiędzy ich obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi 
interesami lub obowiązkami, za wyjątkiem potencjalnego konfliktu interesów  związanego z faktem, że Pan 
Dariusz Stanisław Cegielski – Prezes Zarządu Emitenta zawarł z Emitentem dnia 29.05.2006 umowę 
pożyczki, której przedmiotem było udzielenie mu przez Emitenta pożyczki w kwocie 85.000 zł. 

14.2.2. Umowy dotyczące powołania członków organów Emitenta 
Nie istnieją żadne umowy o świadczenie usług organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z 
Emitentem odnośnie powołania osób wskazanych w punkcie 14.1. 

14.2.3. Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Emitenta 
Według wiedzy Emitenta nie zostały uzgodnione przez osoby, o których mowa w punkcie 14.1. żadne 
ograniczenia w zakresie zbycia w określonym czasie akcji Emitenta, znajdujących się w ich posiadaniu. 
 

15. Wynagrodzenia i inne świadczenia 

15.1. Wysokość wynagrodzenia wypłaconego osobom zarządzającym i nadzorującym 

 

Dariusz Stanisław Cegielski (Prezes jednoosobowego Zarządu Emitenta) nie pobierał w roku 2009 od 
Emitenta wynagrodzeń oraz innych świadczeń, za wyjątkiem kwoty 157.743,60 zł brutto tytułem 
wynagrodzenia. 

Według oświadczenia, Prezes Zarządu nie otrzymał od Emitenta w 2009 r. : 

 wynagrodzenia otrzymanego na podstawie planu premii lub podziału zysków ; 

 wynagrodzenia w formie opcji na akcje; 

 świadczeń w naturze w postaci opieki medycznej czy środków transportu. 

 

Agnieszka Jolanta Meler (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta) w 2009 roku pobrała od 
Emitenta kwotę 12 000,00 zł brutto tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji Specjalisty do spraw ISO 
na podstawie umowy zlecenia.  

Zbigniew Marian Adamski (członek Rady Nadzorczej) w 2009 r. nie pobierał od Emitenta wynagrodzeń ani 
innych świadczeń, za wyjątkiem kwoty 4 320,00 zł brutto tytułem umowy zlecenia dot. członkostwa w 
Radzie Nadzorczej. 

Paweł Marcin Czerniewski (członek Rady Nadzorczej) nie pobierał w 2009 r. od Emitenta wynagrodzeń ani 
innych świadczeń. 

Maciej Mariusz Dobrzyniecki (członek Rady Nadzorczej) nie pobierał w 2009 r. od Emitenta wynagrodzeń 
ani innych świadczeń. 

Według oświadczenia członkowie Rady Nadzorczej w 2009 r. nie pobierali od Emitenta: 

 wynagrodzenia otrzymanego na podstawi e planu premii lub podziału zysków ; 

 wynagrodzenia w formie opcji na akcje; 

  świadczeń w naturze w postaci opieki medycznej czy środków transportu. 

 
Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zasady wynagradzania Prezesa Zarządu Emitenta ustalono uchwała Nr 3/2008 z 31 stycznia 2008 r. Rady 
Nadzorczej spółki Trans Polonia sp. z o.o. – poprzednika prawnego Emitenta. 
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Na podstawie uchwały Prezesowi Zarządu przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 
czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z 
zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS, za każdy poprzedni kwartał. Kolejne zmiany wysokości 
wynagrodzenia następują z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi ogłoszenie 
obwieszczenia Prezesa GUS o wysokości ww. wskaźnika. 

Emitent nie ustalił zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 

 

15.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne na 
świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia. 

Emitent nie wydzielił oraz nie gromadził środków pieniężnych na świadczenia rentowe, emerytalne lub inne 
podobne świadczenia.  

 

16. Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego 

16.1. Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki osoby zarządzające i 
nadzorujące sprawowały swoją funkcję. 

Zarząd 
 
Zarząd Emitenta składa się obecnie z jednego członka powoływanego na pięcioletnią kadencję. 
 
W skład Zarządu obecnie wchodzi Pan Dariusz Stanisław Cegielski – Prezes Zarządu powołany do 
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu uchwałą z dnia 26 maja 2008 r. Zgromadzenia Wspólników poprzednika 
prawnego Emitenta w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną i pełni funkcję od dnia wpisania Emitenta 
do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. od dnia 26 czerwca 2008 r. Pan Dariusz Stanisław Cegielski pełnił 
funkcję prezesa Zarządu poprzednika prawnego Emitenta od dnia 17 stycznia 2006 r. do dnia 25 czerwca 
2008 r. 
 
Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się z dniem 26 czerwca 2008 r., a upływa dnia 26 czerwca 2013 r. 
Mandat Prezesa Zarządu do pełnienia funkcji wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2012. 
 
Rada Nadzorcza  
 
Rada Nadzorcza składa się obecnie z pięciu członków powołanych na wspólną pięcioletnią kadencję.  
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta obecnie wchodzą: 
Krzysztof Bartłomiej Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej został powołany do pełnienia funkcji 
uchwałą z dnia 26 maja 2008 r. podjętą w związku z przekształceniem poprzednika prawnego Emitenta w 
spółkę akcyjną. Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta został powołany 
uchwałą nr  z dnia 26 maja  2008 r. podjętą w związku z przekształceniem poprzednika prawnego Emitenta 
w spółkę akcyjną. Krzysztof Bartłomiej Płachta pełnił wcześniej funkcję członka Rady Nadzorczej 
poprzednika prawnego Emitenta.  
 
Agnieszka Jolanta Meler – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej została powołana do pełnieni funkcji 
uchwałą z dnia 26 maja 2008 r. podjętą w związku z przekształceniem poprzednika prawnego Emitenta w 
spółkę akcyjną. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 15 października 2008 r. nr 17/2008 została ona powołana 
do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. 
Agnieszka Jolanta Meler pełniła wcześniej funkcję członka Rady Nadzorczej poprzednika prawnego 
Emitenta. 
 
Paweł Marcin Czerniewski – członek Rady Nadzorczej został powołany do pełnienia funkcji uchwałą z dnia 
26 maja 2008 r. podjętą w związku z przekształceniem poprzednika prawnego Emitenta w spółkę akcyjną. 
Paweł Marcin Czerniewski wcześniej pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej poprzednika prawnego 
Emitenta. 
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Zbigniew Marian Adamski – członek Rady Nadzorczej został powołany do pełnienia funkcji uchwałą z dnia 
26 maja 2008 r. podjętą w związku z przekształceniem poprzednika prawnego Emitenta w spółkę akcyjną. 
Zbigniew Marian Adamski wcześniej pełnił funkcje w Radzie Nadzorczej poprzednika prawnego Emitenta.  
 
W związku z rozszerzeniem składu Rady Nadzorczej do pięciu osób uchwałą Nr 4 Zgromadzenia 
Wspólników z dnia 30 lipca 2008 r. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powołany został Maciej 
Mariusz Dobrzyniecki. Powołanie Macieja Mariusza Dobrzynieckiego nastąpiło 30 lipca 2008 r. w drodze 
realizacji osobistego uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego do powoływania członków Rady 
Nadzorczej przyznanego mu § 16 ust. 3 Statutu Emitenta. 
 
Pięcioletnia wspólna kadencja Rady Nadzorczej upływa dnia 26 czerwca 2013 r. 
 
Mandat wszystkich członków do pełnienia funkcji wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2012. 

16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych z Emitentem określających świadczenia wypłacane w chwili 
rozwiązania stosunku pracy 

Prezes Zarządu Emitenta jest zatrudniony na podstawię umowy o pracę. Przedmiotowa umowa nie 
przewiduje świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania stosunku pracy. 
 
Zbigniew Marian Adamski (członek Rady Nadzorczej) jest zatrudniony u Emitenta na podstawie umowy 
zlecenia. 
 
Agnieszka Jolanta Meler (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) pełni u Emitenta funkcję specjalisty  do 
spraw ISO na podstawie umowy zlecenia.  
 
Poza wyżej wymienionymi żaden z członków Rady Nadzorczej Emitenta nie jest przez niego zatrudniony.  
 
Według oświadczenia, w umowach zawartych miedzy Emitentem, a członkami organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych nie są przewidziane świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku 
pracy.  

16.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta 
 
Obecnie w przedsiębiorstwie Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. audytu ani komisja ds. wynagrodzeń. 
Zgodnie z art. 86 ust. 1  Ustawy o Biegłych Rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 
649) w spółkach publicznych powinien działać komitet audytu, którego członkowie  są powoływaniu przez 
radę nadzorczą spośród swoich członków. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej 3 
członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać 
kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków 
niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5tej ustawy. 
Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:  
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;  
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 
ryzykiem;  
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;  
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych.  
Zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 
649) w spółkach publicznych, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania 
komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej.  
Na podstawie § 8 ust 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Emitenta, w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa 
się z nie więcej niż 5 członków zadania komitetu audytu mogą być powierzone Radzie Nadzorczej. Rada 
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Nadzorcza Emitenta zamierza podjąć uchwałę o powierzeniu jej sprawowania funkcji Komitet Audytu. W 
tym celu planowane jest zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, w której porządku obrad przewidziane 
zostanie podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W ocenie Emitenta, formalne powierzenie pełnienia funkcji 
Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Emitenta nastąpi przed wprowadzeniem papierów wartościowych 
Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. 

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż w skład jego Rady Nadzorczej wchodzą osoby spełniające wymagane 
przez ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym kryteria. Pan Maciej Dobrzyniecki jest członkiem Rady 
Nadzorczej, który spełnia kryteria, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. spełnia warunki niezależności 
i posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. 
 

16.4. Oświadczenie Emitenta dotyczące procedury (procedur) ładu korporacyjnego 
 
W czasie całej swojej dotychczasowej działalności Emitent funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
Od 12 września 2008 r. akcje Emitenta są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect i 
zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” funkcjonowały w odniesieniu do niego 
jako rekomendacja. Emitent dążył do jak najpełniejszego w zakresie swoich możliwości wypełniania zasad 
wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect między innymi poprzez 
odzwierciedlenie ich w swoich wewnętrznych dokumentach. 
Po dopuszczeniu instrumentów finansowych Emitenta do obrotu na rynku regulowanym na GPW, Emitent 
zamierza stosować zasady ładu korporacyjnego wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
GPW ”, obowiązujące od dnia 1 lipca 2010 r. Intencją Emitenta jest trwałe przestrzeganie wszystkich zasad 
ładu korporacyjnego określonych jako Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, które obowiązują od 1 
lipca 2010 r. za wyjątkiem zasady 2, w zakresie działu II: ”Dobre praktyki realizowane przez zarządy 
spółek giełdowych” . 
Zasada 2, działu II, brzmi: 
„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w 
zakresie wskazanym w części II. pkt 1.” 
Emitent jako spółka notowana w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect zamieszczał większość 
informacji na swojej stronie internetowej również w języku angielskim. W ocenie Zarządu Emitenta, na 
obecnym etapie jego rozwoju, nie ma konieczności prowadzenia strony internetowej w języku angielskim w 
pełnym zakresie wskazanym w części II. pkt 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” tzn. 
tłumaczenia na język angielski także raportów bieżących i okresowych. Emitent będzie dążył, aby z biegiem 
czasu także raporty bieżące i okresowe na stronie internetowej Emitenta znajdowały się również w wersji 
anglojęzycznej.  
W sytuacji, gdy po dopuszczeniu do obrotu giełdowego emitowanych przez Emitenta instrumentów 
finansowych jakakolwiek inna niż wskazana wyżej zasada zawarta w Dobrych Praktykach nie będzie 
stosowana w sposób trwały lub zostanie naruszona w sposób incydentalny Emitent opublikuje odpowiedni 
raport, w którym poinformuje o takim stanie rzeczy. 
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17. Pracownicy 

17.1. Struktura zatrudnienia 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka zatrudnia 11 osób. Podstawową formą świadczenia pracy u 
Emitenta są umowy o pracę na czas nieokreślony. Oprócz umów o pracę Emitent zatrudnia osoby w oparciu 
o umowy cywilnoprawne takie jak umowa zlecenia i umowa o dzieło. Spółka posiada zagraniczne biura 
handlowe w Holandii i Francji. Pozostałe osoby zatrudnione w Spółce wykonują pracę w siedzibie Spółki w 
Tczewie oraz na terenie kraju i Europy. 
 
Trans Polonia S.A. jest spółką usługową, której istotnym elementem jest wiedza i doświadczenie 
pracowników. Utrata lub zatrudnienie nowych kluczowych pracowników może wpłynąć na tempo lub 
rozwój świadczonych usług dlatego opisano ten fakt jako czynnik ryzyka. Emitentowi udało się zbudować 
młody ambitny zespół pracowników, który realizuje cele stawiane przez Zarząd. Dodatkowo w 2010 roku 
zatrudniono kolejnych trzech pracowników do działu spedycji. Wiedza niezbędna do pracy w zakresie pracy 
w obszarze płynnych chemikaliów, może być nabyta poprzez praktykę i szkolenia stanowiskowe wewnątrz 
firmy. Pracownicy Spółki poddawani są tym procesom, dzięki czemu stają się wykwalifikowanymi 
specjalistami w tej dziedzinie. Spółka zabezpiecza się na wypadek utraty kluczowych pracowników przez 
zawieranie umów lojalnościowych gwarantujących Spółce bezpieczeństwo przekazywanych informacji i 
posiadanej wiedzy. 
 
Tabela nr 17.1. - 1 Struktura zatrudnienia Emitenta w okresie ostatnich trzech lat obrotowych  
 

Wyszczególnienie 

Przeciętne zatrudnienie 

 
2009 

 
2008 2007 

Pracownicy umysłowi administracji w 
tym:    

- zarząd 1 1 1 

- spedytorzy 5 4 3 
- pozostali umysłowi 2 3 2 
Kierowcy 1 1 1 
Razem pracownicy fizyczni 1 1 1 
Razem pracownicy umysłowi 8 8 6 

Ogółem zatrudnienie 9 9 7 
Źródło: Emitent 
 
 
Tabela nr 17.1. - 2 Struktura zatrudnienia Emitenta ze względu na czas trwania umowy  
 

Rodzaj umowy  o pracę 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

Na czas określony 1 1 1 
Na czas nieokreślony 8 8 6 
Razem: 9 9 7 
Źródło: Emitent 
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Tabela nr 17.1. – 3 Struktura zatrudnienia Emitenta ze względu na rodzaj umowy  
 

Rodzaj umowy   31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

Umowa o pracę 7 9 7 
Umowa zlecenie 5 4 4 
Umowa o dzieło 1 1 2 
Razem: 13 14 13 
Źródło: Emitent 
 

17.2. Akcje i opcje na akcje 

17.2.1. Zarząd 
 
Dariusz Stanisław Cegielski – Prezes Zarządu Emitenta nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta.  
Dariusz Stanisław Cegielski poprzez swój podmiot zależny spółkę prawa cypryjskiego Vataro 
Holdings Ltd z siedzibą w Limassol (Cypr) posiada 3.736.800 akcji, które stanowią 70,81% w 
kapitale zakładowym oraz 80,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  
 
Prezes Zarządu Dariusz Stanisław Cegielski nie posiada opcji na akcje Emitenta. 
 

17.2.2. Rada Nadzorcza  
 
Krzysztof Bartłomiej Płachta – Przewodniczący Rady nadzorczej Emitenta posiada 50 000 akcji Emitenta, 
które stanowią 0,95% w kapitale zakładowym oraz dają prawo do 0,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta. 
Agnieszka Jolanta Meler – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej posiada 4 132 akcji Emitenta, które 
stanowią 0,08 % w kapitale zakładowym i dają prawo do 0,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta. 
Paweł Marcin Czerniewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta posiada 8 300 akcji Emitenta, które 
stanowią 0,16 % kapitału zakładowego i dają prawo do 0,11% głosów a Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
Żaden z pozostałych członków Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada akcji Emitenta. 
Żaden z członków Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada opcji na akcje Emitenta. 

17.3. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta. 
 
Nie istnieją żadne ustalenia Emitenta dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale własnym Emitenta. 
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18. Znaczni akcjonariusze 

18.1. Dane dotyczące osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale 
Emitenta lub prawa głosu  

 

Vatro Holdings Ltd z siedzibą w Limassol (Republika Cypryjska) – posiada łącznie 3.736.800 akcji, w tym 
2.500.000 akcji serii A, 1.236.800 akcji serii B, które stanowią łącznie 70,81% w kapitale zakładowym oraz 
80,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Ze spółką Vataro Holdings Ltd powiązany jest  
Dariusz Stanisław Cegielski – Prezes Zarządu Emitenta, posiada on 100% akcji w spółce Vataro Holdings 
Ltd.   
Iwar Przyklang – posiada łącznie 525.000 akcji Emitenta, w tym 500.000 akcji serii B oraz 25.000 akcji 
serii C stanowiących łącznie 9,95% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do 6,75% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

18.2. Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu  
 
Akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 

18.3. Wskazanie czy Emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub 
kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący 

 
Podmiotem dominującym stosunku do Emitenta jest spółka prawa cypryjskiego Vataro Holdings Ltd. z 
siedzibą w Limassol (Republika Cypryjska ) która posiada 3.736.800 akcji Emitenta, które stanowią 70,81% 
w kapitale zakładowym oraz 80,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Podmiotem sprawującym 
kontrolę nad Emitentem jest w. w. spółka Vataro Holdings Ltd z siedzibą w Limassol. Charakter kontroli 
sprawowanej nad Emitentem przez Vataro Holdings Ltd. jest długoterminowy – przejawia się pod 
względem kapitałowym.  
 
100% akcji Vataro Holdings Ltd posiada Dariusz Stanisław Cegielski – Prezes Zarządu Emitenta, w 
związku z czym posiada on pośrednio 3.736.800 akcji Emitenta, które stanowią 70,81% w kapitale 
zakładowym oraz 80,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
Zapobieganiu nadużywaniu kontroli przez podmioty sprawujące kontrole nad Emitentem służą 
m.in. mechanizmy prawne zawarte w art. 422 – 427 ksh oraz art. 84-85 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, które zostały szerzej opisane w pkt. 21.2.3 Dokumentu Rejestracyjnego oraz w pkt.4.5 
Dokumentu Ofertowego. 

18.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej dacie 
spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta. 

 
Emitentowi nie są znane żadne ustalenia, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w 
sposobie kontroli Emitenta. 
 

19. Transakcje z podmiotami powiązanymi. 
 
W okresie objętym historycznymi finansowymi oraz do daty Prospektu Emitent występował jako strona 
transakcji z podmiotami powiązanymi według definicji podanej w Rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych 
standardów rachunkowości oraz przepisami MSR 24 i MSR 28. 
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Zgodnie z definicją zaprezentowaną w MSR 24 następujące podmioty są podmiotami powiązanymi z 
Emitentem: 
• osoby wchodzące w skład kluczowego personelu kierowniczego Emitenta oraz bliscy członkowie 

ich rodzin, 
• członkowie Rady Nadzorczej, 
• spółki zależne Emitenta. 
Transakcje zrealizowane przez Emitenta z podmiotami powiązanymi zostały zaprezentowane poniżej. 
 

A. Kluczowy personel kierowniczy Emitenta (członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, 
i ich bliscy członkowie rodziny) oraz wykaz zawartych transakcji: 

 
Imię i nazwisko Transakcje 

Dariusz Cegielski – 
Prezes Zarządu 

- umowa pożyczki z dnia 29.05.2006, której przedmiotem było udzielenie przez 
Emitenta pożyczki w kwocie 85.000 pln. Umowa obowiązuje 10 lat od dnia jej 
zawarcia. Oprocentowanie pożyczki ustalono na 5 % w stosunku rocznym. 
Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę w przypadku powstania co 
najmniej 30-dniowego opóźnienia w zapłacie odsetek. W tej sytuacji 
pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacić pożyczkę wraz z odsetkami w terminie 
14 dni od otrzymania wypowiedzenia. 
- umowa pożyczki z dnia 02.09.2009, której przedmiotem było udzielenie 
Emitentowi pożyczki w kwocie 200.000 pln. Pożyczka została udzielona na 
okres 12 miesięcy lecz została spłacona w całości w dniu 30.09.2009r. 
Oprocentowanie pożyczki ustalono na 6 % w stosunku rocznym. 
- umowa pożyczki z dnia 28.05.2010, której przedmiotem było udzielenie 
Emitentowi pożyczki w kwocie 200.000 pln. Pożyczka została udzielona na 
okres 12 miesięcy. Stałe oprocentowanie pożyczki ustalono na 5,86 % w 
stosunku rocznym. Pożyczka została w całości spłacona w dniu 27.07.2010r. 
 

Krzysztof Płachta – 
Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 

- usługa konsultingowa w zakresie oceny strategii rozwojowej, określenia 
struktury kapitałowej oraz oceny możliwości pozyskania kapitału, poziomu i 
skutków emisji oraz momentu otwarcia subskrypcji. Faktura wystawiona przez 
PEK Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego K. Płachta z dnia 07.08.2008 r. na 
kwotę 33.000 pln plus VAT. 
- nabycie 62.000 sztuk akcji serii C o cenie emisyjnej 2,42 pln w drodze 
subskrypcji prywatnej. Umowa objęcia akcji z dnia 18.08.2008r. 

Agnieszka Meler – 
Wiceprzewodnicząca 
Rady Nadzorczej 

- umowa zlecenia z dnia 01.12.2006 r.  na wykonywanie prac specjalisty ds. 
jakości zleconych przez Emitenta. Za wykonane czynności ustalono 
wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.000 pln brutto a umowa została 
zawarta na czas nieokreślony. Od momentu powołania Pani Agnieszki Meler na 
członka Rady Nadzorczej (tzn. od 26.06.2007r.) wypłacone kwoty z tego tytułu 
stanowią transakcje z podmiotem powiązanym.  
Łącznie z tytułu umowy wypłacono kwotę: 
2007 – 7.000 pln brutto 
2008 – 12.000 pln brutto 
2009 – 12.000 pln brutto 
W 2010 roku wypłacana jest regularnie miesięczna kwota 1.000 pln brutto z tego 
tytułu.  
- umowa zlecenie z dnia 30.06.2008r. na wykonanie czynności polegającej na 
analizie dokumentacji, związanej z upublicznieniem Emitenta, pod kątem 
zgodności z procedurami obowiązującymi w spółce oraz przeszkoleniu 
pracowników pod kątem obowiązków informacyjnych. Za wykonane czynności 
ustalono wynagrodzenie w wysokości 12.000 pln brutto. 
- nabycie 4.132 sztuk akcji serii C o cenie emisyjnej 2,42 pln w drodze 
subskrypcji prywatnej. Umowa objęcia akcji z dnia 14.08.2008r. 

Zbigniew Adamski – 
Członek Rady 
Nadzorczej 

- umowa zlecenia z dnia 21.08.2007r. za wykonanie czynności polegającej na 
członkostwie w Radzie Nadzorczej. Po zmianie aneksem w dniu 28.01.2010r., za 
wykonanie czynności Zleceniobiorca otrzymuje regularnie wynagrodzenie 
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miesięczne w kwocie 715 pln brutto. 
Łącznie z tytułu umowy wypłacono kwotę: 
2007 – 1.800 pln brutto, 
2008 – 4.320 pln brutto 
2009 – 4.320 pln brutto 
 

Paweł Czerniewski – 
Członek Rady 
Nadzorczej 

- nabycie 8.300 sztuk akcji serii C o cenie emisyjnej 2,42 pln w drodze 
subskrypcji prywatnej. Umowa objęcia akcji z dnia 18.08.2008r. 

Agnieszka Cegielska 
– małżonka Prezesa 
Zarządu 

- umowa najmu z dnia 14.05.2009r. części lokalu mieszkalnego w Warszawie z 
przeznaczeniem na cele biurowe. Po zmianie aneksem umowa obowiązuje do 
31.05.2011r. Miesięczny czynsz ustalono w umowie na kwotę 1.100 pln. 
Łącznie z tytułu umowy wypłacono kwotę: 
2009 – 8.800 pln 
W 2010 roku wypłacana jest regularnie miesięczna kwota 1.100 pln z tego 
tytułu. 
- nabycie 9.000 sztuk akcji serii C o cenie emisyjnej 2,42 pln w drodze 
subskrypcji prywatnej. Umowa objęcia akcji z dnia 18.08.2008r. 

Eliza Gołąbiewska – 
szwagierka Prezesa 
Zarządu 

- umowa zlecenia z dnia 01.08.2006r. jednokrotnie aneksowana, na wykonanie 
prac związanych z prowadzeniem ewidencji kosztów, kontrolowaniem i 
dokonywaniem płatności, przygotowywaniem materiałów do analizy finansowej, 
controllingiem płatności oraz kontaktami z bankami. Wynagrodzenie zostało 
ustalone na kwotę 700 pln netto za miesiąc. Umowa została zawarta na czas 
nieokreślony . 
Łącznie z tytułu umowy wypłacono kwotę: 
2007 – 9.901,00 brutto 
2008 – 10.023,60 brutto 
2009 – 10.048,32 brutto 
W 2010 roku wypłacana jest regularnie miesięczna kwota 700 pln netto z tego 
tytułu. 
- umowa pożyczki z dnia 03.12.2007, której przedmiotem było udzielenie przez 
Emitenta pożyczki w kwocie 6.400 pln na okres 1 roku . Oprocentowanie 
pożyczki ustalono na 5 % w stosunku rocznym. Umowa była dwukrotnie 
aneksowana w zakresie długości jej obowiązywania. Obecnie umowa 
obowiązuje do dnia 31.12.2010r. Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę w 
przypadku powstania co najmniej 30-dniowego opóźnienia w zapłacie odsetek. 
W tej sytuacji pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacić pożyczkę wraz z 
odsetkami w terminie 14 dni od otrzymania wypowiedzenia. 
- umowa współpracy w zakresie doradztwa marketingowego, usług z zakresu 
aranżacji wnętrz z dnia 10.01.2007r. zawarta na czas nieokreślony. W 2007r. z 
tytułu obowiązującej umowy wypłacono 46.350 pln + VAT na podstawie 
wystawianych faktur przez Przedsiębiorstwo Usługowe Eliza Gołąbiewska. W 
2008r. wypłacono 82.900 pln +VAT, natomiast w 2009r. 38.500 pln +VAT, w 
2010 roku wypłacana jest regularnie miesięczna kwota 3.500 pln + VAT na 
podstawie wystawianych faktur. 
- umowa najmu samochodu osobowego z dnia 01.06.2006r. Emitent przekazał 
do użytkowania za czynsz miesięczny w wysokości 1.455,39 pln + VAT.  
Czynsz płatny był na podstawie wystawianych faktur na rzecz Przedsiębiorstwa 
Usługowego Eliza Gołąbiewska. W 2007r. wystawione zostały faktury na łączną 
kwotę 7.276,95 pln + VAT. Świadczenie w/w usług zakończono w maju 2007. 
- wynajem samochodu osobowego do użytkowania przez Emitenta. 
Wynajmującym jest Przedsiębiorstwo Usługowe Eliza Gołąbiewska. Z tytuł 
wynajmu wystawiono w dniu 31.05.2010 r. fakturę w wysokości 1.000 pln 
+VAT. 
- nabycie 8.300 sztuk akcji serii C o cenie emisyjnej 2,42 pln w drodze 
subskrypcji prywatnej. Umowa objęcia akcji z dnia 12.08.2008r. 
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Alicja Cegielska – 
siostra Prezesa 
Zarządu 

- cesja praw i obowiązków z dnia 28.05.2007.Na podstawie umowy cesji z dnia 
28.05.2007 Emitent przeniósł na Mariana, Łucję oraz Alicję Cegielskich prawa i 
obowiązki wynikające z umowy zawartej pierwotnie między Elizą Gołąbiewską 
a spółką Bobrowiecka 3 Sp. z o.o. (Deweloper) z dnia 7.08.2006 r., której 
przedmiotem było zobowiązanie Dewelopera do wybudowania oraz 
przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w Warszawie. Emitent nabył prawa 
i obowiązki wynikające z ww. umowy na podstawie odpłatnej umowy 
przeniesienia wierzytelności zawartej dnia 5.12.2006 r. z Elizą Gołąbiewską, w 
zamian za zapłatę na jej rzecz kwoty 46.362,56 zł. Emitent uiścił na rzecz 
Dewelopera kwotę 374.636,01 pln. Tytułem rozliczeń wpłat dokonanych przez 
Emitenta cesjonariusze - Marian, Łucja oraz Alicja Cegielscy wypłacili 
Emitentowi  łączną kwotę 417.965,52 pln  (Marian i Łucja Cegielscy kwotę 
208.982,76 pln oraz Alicja Cegielska kwotę 208.982,76 pln) 
- nabycie 4.132 sztuk akcji serii C o cenie emisyjnej 2,42 pln w drodze 
subskrypcji prywatnej. Umowa objęcia akcji z dnia 11.08.2008r. 

Łucja Cegielska  – 
matka Prezesa 
Zarządu 

- cesja praw i obowiązków z dnia 28.05.2007.Na podstawie umowy cesji z dnia 
28.05.2007 Emitent przeniósł na Mariana, Łucję oraz Alicję Cegielskich prawa i 
obowiązki wynikające z umowy zawartej pierwotnie między Elizą Gołąbiewską 
a spółką Bobrowiecka 3 Sp. z o.o. (Deweloper) z dnia 7.08.2006 r., której 
przedmiotem było zobowiązanie Dewelopera do wybudowania oraz 
przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w Warszawie. Emitent nabył prawa 
i obowiązki wynikające z ww. umowy na podstawie odpłatnej umowy 
przeniesienia wierzytelności zawartej dnia 5.12.2006 r. z Elizą Gołąbiewską, w 
zamian za zapłatę na jej rzecz kwoty 46.362,56 zł. Emitent uiścił na rzecz 
Dewelopera kwotę 374.636,01 pln. Tytułem rozliczeń wpłat dokonanych przez 
Emitenta cesjonariusze - Marian, Łucja oraz Alicja Cegielscy wypłacili 
Emitentowi  łączną kwotę 417.965,52 pln  (Marian i Łucja Cegielscy kwotę 
208.982,76 pln oraz Alicja Cegielska kwotę 208.982,76 pln) 
- umowa pożyczki z dnia 15.01.2010, której przedmiotem było udzielenie 
Emitentowi pożyczki w kwocie 500.000 pln. Pożyczka została udzielona na 
okres 12 miesięcy z możliwością wcześniejszej spłaty przez pożyczkobiorcę. 
Częściowa spłata w wysokości 250.000 pln została dokonana w dniu 
09.04.2010r. 

Marian Cegielski  – 
ojciec Prezesa 
Zarządu 

- cesja praw i obowiązków z dnia 28.05.2007.Na podstawie umowy cesji z dnia 
28.05.2007 Emitent przeniósł na Mariana, Łucję oraz Alicję Cegielskich prawa i 
obowiązki wynikające z umowy zawartej pierwotnie między Elizą Gołąbiewską 
a spółką Bobrowiecka 3 Sp. z o.o. (Deweloper) z dnia 7.08.2006 r., której 
przedmiotem było zobowiązanie Dewelopera do wybudowania oraz 
przeniesienia własności lokalu mieszkalnego w Warszawie. Emitent nabył prawa 
i obowiązki wynikające z ww. umowy na podstawie odpłatnej umowy 
przeniesienia wierzytelności zawartej dnia 5.12.2006 r. z Elizą Gołąbiewską, w 
zamian za zapłatę na jej rzecz kwoty 46.362,56 zł. Emitent uiścił na rzecz 
Dewelopera kwotę 374.636,01 pln. Tytułem rozliczeń wpłat dokonanych przez 
Emitenta cesjonariusze - Marian, Łucja oraz Alicja Cegielscy wypłacili 
Emitentowi  łączną kwotę 417.965,52 pln  (Marian i Łucja Cegielscy kwotę 
208.982,76 pln oraz Alicja Cegielska kwotę 208.982,76 pln) 
- nabycie 50.000 sztuk akcji serii C o cenie emisyjnej 2,42 pln w drodze 
subskrypcji prywatnej. Umowa objęcia akcji z dnia 18.08.2008r. 
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B. Podmioty powiązane z uwagi na fakt, iż Podmiot jest jednostką kontrolowaną, 
współkontrolowaną lub jednostką, na którą znacząco wpływa lub posiada w niej znaczącą ilość 
głosów, bezpośrednio albo pośrednio, osoba, która jest członkiem kluczowego personelu 
kierowniczego Trans Polonii lub jego bliskim członkiem rodziny. 

 
Nazwa podmiotu Sposób powiązania z Emitentem lub jego poprzednikiem prawnym 

Euro Investor Sp. z 
o.o.  
- powiązany z 
Emitentem z uwagi 
na fakt, iż Prezes 
Zarządu Emitenta 
jest również 
Prezesem Zarządu 
podmiotu.  
Znaczącymi 
udziałowcami 
podmiotu są Prezes 
Zarządu, 
Przewodniczący 
Rady Nadzorczej p. 
Krzysztof Płachta 
oraz członek Rady 
Nadzorczej p. Paweł 
Czerniewski   

- umowa o świadczenie usług z dnia 02.03.2009r., w ramach której podmiot 
świadczył usługi na rzecz Emitenta w zakresie tworzenia analiz, opracowywania 
budżetów, obsługę spraw związanych z przygotowaniem posiedzeń Rady 
Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń akcjonariuszy, a także wypełniał obowiązki 
związane z notowaniem akcji Emitenta na rynku NewConnect. Umowa zawarta 
została na czas nieokreślony lecz została wypowiedziana przez Euro Inwestor 
Sp. z o.o.  w dniu 31.07.2009r. Płatności z tego tytułu dokonywane były 
miesięcznie na podstawie faktur w wysokości 3.000 pln + VAT. 
Łącznie z tytułu umowy  w 2009r. wypłacono kwotę: 18.000 pln + VAT 
- umowa dzierżawy z dnia 02.03.2009r. zgodnie z którą Emitent wydzierżawił 
część powierzchni biurowych siedziby Emitenta za kwotę czynszu dzierżawnego 
w wysokości 500 pln + VAT płatnej miesięcznie. Umowa miała obowiązywać 
do 28.02.2010r. lecz została wypowiedziana przez dzierżawce w dniu 
31.07.2009r. 
Łącznie z tytułu umowy  w 2009r. wypłacono kwotę: 3.000 pln + VAT 
- umowa pożyczki z dnia 01.09.2009r., której przedmiotem było udzielenie 
Emitentowi pożyczki w kwocie 25.000 pln. Oprocentowanie pożyczki ustalono 
na 6 % w stosunku rocznym. Termin zwrotu pożyczki strony ustaliły na dzień 
28.02.2010. Pożyczka została w całości spłacona w dniu 01.03.2010r.. 

Zakład Utylizacji 
Odpadów Stałych 
Sp. z o.o.  
- powiązany z 
Emitentem z uwagi 
na fakt, iż Prezes 
Zarządu podmiotu 
jest ojcem Prezesa 
Zarządu Emitenta. 

- umowa z dnia 29.10.2007 dwukrotnie aneksowana, której przedmiotem jest 
wynajem terenu z przeznaczeniem na doraźny postój taboru samochodowego 
Emitenta. Płatności z tego tytułu dokonywane są miesięcznie na podstawie 
faktur w wysokości 800 pln + VAT.  
Łącznie z tytułu umowy wypłacono kwotę: 
2007 – 1.600 pln + VAT 
2008 – 9.600 pln + VAT 
2009 – 9.600 pln + VAT 
W 2010 roku wypłacana jest regularnie miesięczna kwota 800 pln netto z tego 
tytułu. Umowa obowiązuje do dnia 31.12.2011r 

Index Sp. z o.o. -  
powiązanie w 
związku z 
posiadanymi 
udziałami w 
podmiocie przez 
Prezesa Zarządu 
Emitenta. 

- umowa z dnia 20.06.2005, której przedmiotem była dzierżawa naczepy w 
okresie od 20.06.2005 do dnia 25.05.2009r. Zgodnie z aneksem do umowy 
dzierżawy z dnia 11.05.2009 podmiot zaoferował sprzedaż przedmiotu umowy 
za kwotę 6.750 pln + VAT Emitentowi a Emitent z tego prawa skorzystał.  
- umowa z dnia 11.07.2005, której przedmiotem jest dzierżawa naczepy w 
okresie od 11.07.2005 do dnia 15.06.2009r. Zgodnie z aneksem do umowy 
dzierżawy z dnia 01.06.2009 podmiot zaoferował sprzedaż przedmiotu umowy 
za kwotę 6.750 pln + VAT Emitentowi, a Emitent z tego prawa skorzystał.  
Łącznie z tytułu obu umów wypłacono kwotę: 
2007- 48.600 pln + VAT 
2008 – 46.130 pln + VAT 
2009 – 31.090 pln + VAT 

Misiewicz, Mosek i 
Partnerzy Kancelaria 
Radców Prawnych –  
powiązany ze 
względu na fakt, iż 
członek Rady 
Nadzorczej Pan 
Paweł Czerniewski 
jest partnerem w 
podmiocie 

Podmiot wykonuje usługi prawnicze na rzecz Emitenta. W poszczególnych 
latach zrealizowano usługi o następującej wartości: 
- w 2007r. usługi na łączną kwotę 13.200 pln +VAT (od czasu sprawowania 
przez P. Pawła Czerniewskiego funkcji członka RN tj. od dnia 27.06.2007) 
- w 2008r. na łączną kwotę 19.725 pln +VAT 
- w 2009r. na łączną kwotę 21.925 pln +VAT 
- w 2010r – 24.408,61 pln + VAT do dnia złożenia prospektu 
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Według wiedzy Emitenta, poza wyżej wskazanymi, Emitent ani jego poprzednik prawny, w okresie objętym 
historycznymi danymi finansowymi oraz do daty prospektu emisyjnego, nie był stroną innych transakcji z 
podmiotami powiązanymi. Wszystkie umowy i transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane były na 
warunkach rynkowych. 
 
Ponadto w okresie objętym historycznymi informacjami do daty zatwierdzenia prospektu Prezesowi 
Zarządu wypłacono następujące wynagrodzenie: 
- w 2007 roku kwotę 44.277,25 pln brutto 
- w 2008 roku kwotę 140.122,37 pln brutto 
- w 2009 roku kwotę 157.743,60 pln brutto 
- w 2010 roku kwotę 110.510,44 zł brutto 
 
W okresie objętym historycznymi informacjami do daty zatwierdzenia prospektu Członkowie Rady 
Nadzorczej nie pobierali od Emitenta wynagrodzeń lub innych świadczeń poza wskazanymi transakcjami w 
pkt. 19. 
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20. Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego  sytuacji finansowej oraz 
zysków i strat 

 

20.1. Historyczne informacje finansowe oraz raporty biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata 
obrotowe 

 

20.1.1. Źródła informacji stanowiących podstawę sporządzenia historycznych informacji 
finansowych 

 

W niniejszym rozdziale zamieszczone zostały historyczne informacje finansowe obejmujące sprawozdania 
finansowe Emitenta sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., od 1 stycznia do 31 grudnia 
2008 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. sporządzone zgodnie z określonymi w  ustawie z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości zasadami (polityką) rachunkowości i zbadane przez biegłego 
rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą i doświadczeniem wynikającym z norm 
wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w okresie 
ich obowiązywania.  

Zaprezentowane w niniejszym rozdziale historyczne informacje finansowe zawierają poszerzony zakres 
dodatkowych informacji i objaśnień, w stosunku do statutowych sprawozdań finansowych, zgodny z 
przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji 
wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, 
wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości.  

Zamieszczone w Prospekcie historyczne informacje finansowe za okresy: od 1 stycznia do 31 grudnia 
2009 r., od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. zostały sporządzone w 
sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości 
we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z formą jaka zostanie przyjęta w kolejnym 
opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości 
oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego. 
Statutowe sprawozdanie finansowe za okresy: od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. oraz od 1 stycznia do 31 
grudnia 2007 r. zostały skorygowane przez ujęcie korekt błędów w okresach, których one dotyczą bez 
względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych. Zestawienie korekt oraz objaśnienie 
różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w historycznych informacjach finansowych, a uprzednio 
sporządzonymi sprawozdaniami finansowymi zostało przedstawione w dodatkowej nocie objaśniającej 
nr 18. Dokonane przekształcenie – w zakresie ujęcia korekt błędów oraz korekt prezentacyjnych - podlegało 
badaniu przez biegłego rewidenta. 

Podstawą ustalenia przedstawionych w Prospekcie historycznych informacji finansowych było 
sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 2009 r. zbadane przez PKF Audyt Sp. z o.o., która w dniu 31 marca 2010 r. wydała na jego 
temat opinię z zastrzeżeniem ze względu na niepewność spowodowaną brakiem inwentaryzacji 
majątku Spółki, sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r. i za 
okres od 26 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., zbadane przez Biuro Usług Księgowych i Badania 
Bilansów, Jerzy Leszkowicz, o którym to sprawozdaniu w dniu 17 kwietnia 2009 r. została wydana opinia 
bez zastrzeżeń oraz sprawozdanie finansowe Trans Polonia sp. z o.o. sporządzone na dzień i za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r. zbadane przez Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansów, 
Jerzy Leszkowicz, o którym to sprawozdaniu w dniu 4 kwietnia 2008 r. została wydana opinia bez 
zastrzeżeń. Wydane opinie o zbadanych sprawozdaniach finansowych, będących podstawą historycznych 
informacji finansowych przedstawione zostały w niniejszym Prospekcie w punkcie 20.1.2 Części III „Część 
Rejestracyjna”.  
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Dane finansowe za okres od 1 stycznia 2008 r. do  25 czerwca 2008 r., czyli za część roku 2008 przed 
przekształceniem Trans Polonia sp. z o.o. w Trans Polonia S.A., zostały zbadane przez biegłego rewidenta 
w trakcie prac związanych ze sporządzeniem prospektu emisyjnego, a opinia o tych danych finansowych 
jest zawarta w opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki Trans Polonia S.A. (dawniej Trans 
Polonia sp. z o.o.) sporządzonych za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., od 1 stycznia do 31 
grudnia 2008 r.,  od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. zamieszczonej w punkcie 20.1.2 Części III „Część 
Rejestracyjna”. 

Wszystkie dane finansowe zostały sporządzone w tysiącach złotych. 
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20.1.2. Opinie biegłych rewidentów o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych 
Opinia biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności historycznych informacji finansowych Spółki 
Trans Polonia S.A. (dawniej Trans Polonia Sp. z o.o.) sporządzonych za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 
2009 r., od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. 

 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

 

o historycznych informacjach finansowych Spółki Trans Polonia S.A. (dawniej Trans Polonia Sp. z o.o.) 
sporządzonych za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r., od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. oraz od 1 

stycznia do 31 grudnia 2007 r. 

 

dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu Trans Polonia S.A.  
(dawniej Trans Polonia Sp. z o.o.) 

 
 
Na potrzeby niniejszego prospektu emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 
809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i 
publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 
z 30.04.2004 r.), przeprowadziliśmy badanie prezentowanych w nim jednostkowych historycznych 
informacji finansowych Spółki Trans Polonia S.A.  za lata zakończone odpowiednio dnia 31 grudnia 2009, 
31 grudnia 2008 r. oraz 31 grudnia 2007 r., zwanych dalej historycznymi informacjami finansowymi. 
 
Za przedstawione historyczne informacje finansowe, jak również prawidłowość ich ustalenia 
odpowiedzialny jest Zarząd Spółki Trans Polonia S.A., dalej zwanej Emitentem. 
 
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o rzetelności i jasności prezentowanych w niniejszym prospekcie 
emisyjnym historycznych informacji finansowych. 
 
Badanie historycznych informacji finansowych przeprowadziliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa stosownie do: 
 

 postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223, z późn. zmianami), 

 wiedzy i doświadczenia wynikającego z norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w okresie ich obowiązywania 

 
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że historyczne informacje finansowe nie zawierają 
istotnych nieprawidłowości. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności 
zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków oraz sprawdzenie – 
w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych,  z których wynikają 
liczby i informacje zawarte w historycznych informacjach finansowych, jak i całościową ocenę 
historycznych informacji finansowych.  

Uważamy, że przy uwzględnieniu niepewności, o której mowa poniżej badanie dostarczyło wystarczającej 
podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 

Spółka wykazuje w bilansie na dzień 31.12.2009 r. rzeczowe aktywa trwałe o wartości 6.766 tys. zł, 
w bilansie na dzień 31.12.2008 r. - rzeczowe aktywa trwałe o wartości 6.992 tys. zł oraz w bilansie na dzień 
31.12.2007 r. - rzeczowe aktywa trwałe o wartości 4.913 tys. zł. Od rozpoczęcia działalności w 2004 r. nie 
został przeprowadzony spis z natury środków trwałych. Zważywszy na charakter działalności Spółki i 
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związany z tym fakt, że część środków trwałych jest w ciągłym ruchu oraz jest użytkowana poza granicami 
Polski, nie mogliśmy upewnić się co do stanu środków trwałych. 

Naszym zdaniem, z wyjątkiem skutków ewentualnych korekt, które mogłyby okazać się konieczne, 
gdybyśmy mogli potwierdzić stan rzeczowych aktywów trwałych, historyczne informacje finansowe za 
okresy: 

 od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, sporządzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi 
na jej podstawie przepisami oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w 
sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 
2005 r. nr 209, poz. 1743), zwanym dalej Rozporządzeniem o prospekcie, 

 od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, sporządzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi 
na jej podstawie przepisami oraz Rozporządzeniem o prospekcie, 

 od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, sporządzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi 
na jej podstawie przepisami oraz Rozporządzeniem o prospekcie 

i przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej 
oraz wyników finansowych Emitenta w okresach prezentowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. 
 
 
 
 
 
 
 

Katarzyna Matyka 
Biegły rewident nr 9275 

 
  Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie 
w imieniu PKF Audyt Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych nr 548 
 
 

PKF Audyt Sp. z o.o. 
ul. Elbląska 15/17  
01-747 Warszawa 

 
 
 
Gdańsk, 31.03.2010 r. 
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20.1.3. Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki Trans Polonia S.A. sporządzanego 
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 

 
 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu Trans Polonia S.A. 

za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Trans Polonia Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Tczewie, na które składa się: 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 
10.195 tys. zł. 

 rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w 
kwocie 500 tys. zł. 

 zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące 
zwiększenie kapitału własnego o kwotę 500 tys. zł 

 rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący 
bilansowy spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 15 tys. zł 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki odpowiada 
kierownik jednostki.  

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego 
sprawozdania finansowego, zgodności z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz 
prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

 przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223, z późn. zmianami), 

 wiedzy i doświadczenia wynikającego z norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w okresie ich obowiązywania. 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać 
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym.  

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad 
(polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób 
wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w 
sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 

Uważamy, że przy uwzględnieniu niepewności, o której mowa poniżej badanie dostarczyło wystarczającej 
podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 

Spółka wykazuje w bilansie środki trwałe o wartości 6.766 tys. zł. Od rozpoczęcia działalności w 2004 r. 
nie został przeprowadzony spis z natury środków trwałych. Zważywszy na charakter działalności Spółki i 
związany z tym fakt, że część środków trwałych jest w ciągłym ruchu oraz jest użytkowana poza granicami 
Polski, nie mogliśmy upewnić się co do stanu środków trwałych. 

Naszym zdaniem, z wyjątkiem skutków ewentualnych korekt, które mogłyby okazać się konieczne, 
gdybyśmy mogli potwierdzić stan środków trwałych, załączone sprawozdanie finansowe, obejmujące dane 
liczbowe i objaśnienia słowne: 
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przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
badanej jednostki na dzień 31.12.2009 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 
01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., 

sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami 
(polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

jest ono zgodne co do formy i treści z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych 
i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla 
emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady 
rachunkowości (Dz. U. z 2005 roku nr 209 poz. 1743 z późn. zmian.) oraz innymi przepisami prawa 
i postanowieniami statutu Spółki. 

Nie zgłaszając dalszych zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania 
finansowego, stwierdzamy, że do dnia zakończenia badania jednostka nie dopełniła wynikającego z art. 70 
ustawy o rachunkowości obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za 2008 r. do ogłoszenia w 
Monitorze Polskim B.  

Sprawozdanie z działalności jest w istotnym zakresie kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy 
o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z 
nim zgodne. 

 
Katarzyna Matyka 

Biegły rewident nr 9275 
 
  Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie 
w imieniu PKF Audyt Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych nr 548 
 
 

PKF Audyt Sp. z o.o. 
ul. Elbląska 15/17  
01-747 Warszawa 

 
Oddział Regionalny Gdańsk 

ul. Heweliusza 11  
80-890 Gdańsk 

 
Gdańsk, 31.03.2010 r. 
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20.1.4. Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki Trans Polonia S.A. sporządzanego 
za rok obrotowy od 26 czerwca do 31 grudnia 2008 roku 

 
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Z badania sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy od 26.06.2008 r. do 31.12.2008 r. 

 
I. Dla 

Zgromadzenia Wspólników 
Trans Polonia S.A. 
83-110 Tczew ul. Rokicka 16 
 

II. Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego 
Trans Polonia S.A. 
83-110 Tczew ul. Rokicka 16 
 
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę                                                                                          10.203.419,79 
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 26.06.2008 do 31.12.2008 wykazujący zysk 

netto w wysokości                                                                        254.803,66 
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym]sprawozdanie z przepływów 

pieniężnych 
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
6. Informację dodatkową i objaśnienia 

 

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Moim zadaniem było 
zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz 
prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

 

III. Badanie to przeprowadziłem stosowne do postanowień: 
1. Rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 76 poz. 694 z 

późniejszymi zmianami) 
2. Norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów 
3. Kodeksu Spółek Handlowych 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać 
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie 
obejmowało sprawozdanie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i 
znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i 
zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i 
całościową ocenę sprawozdania finansowego. 

Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 
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IV. Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 
a) Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny sytuacji majątkowej i 

finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2008 roku oraz wyniku finansowego za rok 
obrotowy od 26.06.2008 do 31.12.2008 roku, 

b) Sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w 
powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na 
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

c) Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i 
postanowieniami umowy/statutu jednostki. 

 
V. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o 

rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania 
finansowego, są z nim zgodne. 

 
VI. Jerzy Leszkowicz 

Biegły Rewident 
Nr Ew. 2208/106 

 
VII. Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansów 

Jerzy Leszkowicz 
80-298 Gdańsk 
Ul. Lirowa 18 
Numer ewidencyjny Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 1867 

 
 
Gdańsk, 17.04.2009 r. 
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20.1.5. Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółki Trans Polonia Sp. z o. o. 
sporządzonego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku 

 
 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
Z badania sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 
 

I.   Dla  

 Zgromadzenia Wspólników 

 Trans Polonia Sp. z o.o. 

 83-110 Tczew ul. Rokicka 16 

II. Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego: 

 Trans Polonia Sp. z o.o. 

 83-110 Tczew ul. Rokicka 16 

  

na które składa się: 

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007, który po stronie 

     aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.937.388,62 

 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 

     do 31.12.2007 wykazujący zysk netto w wysokości   486.665,52    

 4. informację dodatkową i objaśnienia 

 

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Moim zadaniem było 
zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz 
prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia 

 

III. Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień: 

 1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

     (Dz.U. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) 

 2. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez  

     Krajową Radę Biegłych Rewidentów 

 3. Kodeksu Spółek Handlowych 

 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać 
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie 
obejmowało sprawozdanie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i 
znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i 
zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i 
całościową ocenę sprawozdania finansowego. 
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Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 

 

IV. Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 

 a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny sytuacji majątkowej i finansowej 

badanej jednostki na dzień 31.12.2007 oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2007 do 

31.12.2007 roku, 

 b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej 

ustawie zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

 c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i 

postanowieniami umowy/statutu jednostki. 

 

V. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o 

rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są 

z nim zgodne. 

 

VI. Spółka w roku 2007 uwzględniła zastrzeżenia i uwagi przedstawione w opinii Biegłego Rewidenta za 

rok 2006. 

 

 

VII. Jerzy Leszkowicz 

 Biegły Rewident 

 nr ew. 2208/106 

 

 

VIII. Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansów  

 Jerzy Leszkowicz 

 80-298 Gdańsk  

 ul. Lirowa 18 

 

 

 

Gdańsk, 04.04.2008 r. 
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20.1.6. Historyczne informacje  finansowe 
 
Wprowadzenie do historycznych informacji finansowych 
 
1. Informacje o Spółce 
 
Spółka została ustanowiona aktem notarialnym, repetytorium A nr 4228/2004, 13 grudnia 2004 roku przed 
notariuszem – Jolantą Cejrowską w Kancelarii Notarialnej w Tczewie, pod firmą TRANS POLONIA Sp. z 
o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Rokicka 16. 
29 grudnia 2004 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000225295 
Spółka zarejestrowana jest w Urzędem Statystycznym w Gdańsku pod numerem REGON 193108360. 
20 grudnia 2004 roku decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie, Spółka otrzymała numer NIP 
593-243-23-96. 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 1 z dnia 26 maja 2008 roku (Akt notarialny – 
Repertorium A 6730/2008) przekształciło Spółkę z o.o. w Spółkę Akcyjną, a zmiana formy prawnej weszła 
w życie z dniem rejestracji, tj. 26 czerwca 2008 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000308898 
Głównym przedmiotem działalności Spółki są usługi spedycyjne i transportowe – PKD 5229C. 
Spółka jest notowana na rynku New  Connect w branży usługi inne. 
  
2.  Czas trwania Spółki  
 
Spółka została zawarta na czas nieoznaczony. 
 
3. Okresy, za które prezentowane są historyczne informacje finansowe  
  
Okres, za który prezentowane jest sprawozdanie finansowe: 

 od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.  
  
Okresy, za który prezentowane są porównywalne dane finansowe: 

 od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.  
 od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.  

 
4. Skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki 
 
Zarząd Spółki: 

  Dariusz Cegielski – Prezes Zarządu 
 

Rada Nadzorcza Spółki: 
  Krzysztof Płachta – Przewodniczący RN 
  Agnieszka Meler – Vice Przewodnicząca RN 
  Zbigniew Adamski 
  Paweł Czerniewski 
 Maciej Dobrzyniecki 

  
5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawiera dane łączne 
 
Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznych. Spółka nie 
posiada jednostek sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. 
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6. Wskazanie, czy Emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza  

skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 
Spółka nie jest jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem wobec innych podmiotów i nie sporządza 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
7.  Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne 

nastąpiło połączenie spółek 
 
Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne nie zawierają skutków rozliczenia połączenia spółek. 
 
8. Założenie kontynuacji działania 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność 
gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz, że nie zamierza ani nie musi zaniechać działalności 
lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące 
na zagrożenie kontynuowania działalności. 
 
 
9. Porównywalność danych 
 
Historyczne informacje finansowe oraz porównywalne dane finansowe zostały zaprezentowane w sposób 
zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich 
prezentowanych okresach, zgodnie z zasadami rachunkowości jakie będą przyjęte przez spółkę w kolejnym 
opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym. 
 
Sprawozdania finansowe za lata 2008 i 2007 podlegały przekształceniu w celu zapewnienia 
porównywalności danych z tytułu korekt błędów w stosunku do danych zawartych w sprawozdaniach 
finansowych za poszczególne lata. Objaśnienie różnic w stosunku do uprzednio zatwierdzonych 
sprawozdań zawiera nota 18 w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. 
 
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych nie dokonywano 
korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych za lata, za które sprawozdania finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały 
zamieszczone w Prospekcie. 
 
10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o 
rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą. 
 
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie 
wydatki, z zachowaniem zasady ostrożności, z tym, że: 
 
- Środki trwałe o wartości powyżej 3.500,- zł amortyzuje się liniowo, uwzględniając okres ekonomicznej 
użyteczności środka trwałego. 
- Środki trwałe o wartości do 3.500,- zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do 
użytkowania. 
- Zakupione prawa lub wartości niematerialne w cenie jednostkowej niższej  niż 3.500,- zł odnosi się 
bezpośrednio w koszty w miesiącu poniesienia wydatków.  
- Środki trwałe użytkowane w oparciu o umowy leasingu, ewidencjonuje się w oparciu o przepisy art. 3 ust. 
4 ustawy o rachunkowości. 
- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy z tytułu utraty wartości  
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty 
- Aktywa finansowe wycenia się wg cen nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości. 
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- Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 
- kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka  w przypadku operacji sprzedaży 
walut oraz operacji zapłaty należności  
- sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji kupna 
walut oraz operacji zapłaty zobowiązań 
- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający 
dzień operacji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony 
został inny kurs w przypadku pozostałych operacji. 
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów  i pasywów po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
 
Wynik finansowy spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz 
przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności 
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 
 
Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządziła metodą pośrednią 
 
Księgi są prowadzone za pomocą programu finansowo – księgowego firmy Sage Symfonia. 
 
11. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO  
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania średnich 
kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się 
następująco: 
 

Okres  obrotowy Średni kurs w 
okresie1 Minimalny kurs w 

okresie 
Maksymalny 

kurs w okresie 
Kurs na ostatni 

dzień okresu 
01.01 – 31.12.2009 4,3406 3,9170 4,8999 4,1082 
01.01 – 31.12.2008 3,5321 3,2026 4,1848 4,1724 
01.01 – 31.12.2007 3,7768 3,5699 3,9385 3,5820 

1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 
 
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono 
na EURO zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: 
 bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu, 
 rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w 

odpowiednim okresie, obliczonych jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie. 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości 
wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 
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12. Wybrane dane finansowe Emitenta w przeliczeniu na EURO 
 
 

Okres 01.01. – 31.12.2009 r. tys. zł tys. EURO 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 899 2 972 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 754 174 
Zysk (strata) brutto 416 96 
Zysk (strata) netto 500 115 
Aktywa razem 10 195 2 482 
Aktywa trwałe 7 383 1 797 
Aktywa obrotowe 2 812 684 
Kapitał własny 2 343 570 
Kapitał akcyjny 528 129 
Zobowiązania razem 7 851 1 911 
 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 3 970 966 
Liczba akcji –  w szt. 5 277 364 5 277 364 
Wartość księgowa na akcję 0,44 0,11 
Zysk (strata) netto na akcję 0,09 0,02 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 225  282  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -179  -41  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 061  -244  
Zmiana stanu środków pieniężnych -15  -3  

 
Okres 01.01. – 31.12.2008 r. tys. zł tys. EURO 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 811 3 910 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 995 282 
Zysk (strata) brutto 29 8 
Zysk (strata) netto 199 56 
Aktywa razem 10 255 2 458 
Aktywa trwałe 7 379 1 769 
Aktywa obrotowe 2 876 689 
Kapitał własny 1 843 442 
Kapitał akcyjny 528 127 
Zobowiązania razem 8 412 2 016 
 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 3 919 939 
Liczba akcji –  w szt. 5 277 364 5 277 364 
Wartość księgowa na akcję 0,35 0,08 
Zysk (strata) netto na akcję 0,04 0,01 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 617  458  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -402  -114  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 258  -356  
Zmiana stanu środków pieniężnych -43  -12  
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Okres 01.01. – 31.12.2007 r. tys. zł tys. EURO 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 194 2 699 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 792 210 
Zysk (strata) brutto 561 149 
Zysk (strata) netto 487 129 
Aktywa razem 6 921 1 932 
Aktywa trwałe 5 004 1 397 
Aktywa obrotowe 1 917 535 
Kapitał własny 1 238 346 
Kapitał akcyjny 500 140 
Zobowiązania razem 5 683 1 587 
 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 2 852 796 
Liczba akcji –  w szt.     
Wartość księgowa na akcję     
Zysk (strata) netto na akcję     
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 530  405  
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -645  -171  
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -817  -216  
Zmiana stanu środków pieniężnych 68  18  

 
 
13. Różnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości  
 
Spółka zidentyfikowała i oszacowała następujące różnice w wartościach ujawnionych danych pomiędzy 
polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości: 
 

 2009 2008 2007 
  

Kapitał własny PSR 2.343 1.843 1.238 
wpływ na kapitał własny różnic do MSR -63 8 13 

Kapitał własny MSR 2.280 1.851 1.251 
Zysk netto PSR 500 199 487 

wpływ na wynik roku różnic do MSR -14 -5 13 
Zysk netto MSR 486 194 500 

 
 

OPIS 2009 2008 2007 
   

utworzenie rezerwy na krótkoterminowe świadczenia 
pracownicze – wpływ na wynik roku i kapitał własny  -6 -9 -5 
zmiana stawek amortyzacji - wpływ na wynik roku i 
kapitał własny -8 4 18 

 Łączny wpływ na wynik roku  -14 -5 13 
wydatki na poczet emisji akcji - wpływ na kapitał 
własny -57     

 Łączny wpływ na kapitał własny -63 8 13 
 
Różnice dotyczące przyjętych zasad rachunkowości pomiędzy sprawozdaniami finansowymi i danymi 
porównywalnymi, sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a odpowiednio 
sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR 
związane są z zagadnieniami opisanymi w tabeli powyżej. Istotnych różnic nie stwierdzono. 
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Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta 
 
Wszystkie dane liczbowe zamieszczone w punkcie 20 Części III „Część Rejestracyjna”  Prospektu 
występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. 
 
Bilans 

  Nota 
Stan na 

31.12.2009 
Stan na 

31.12.2008 
Stan na 

31.12.2007 
AKTYWA         

I. Aktywa trwałe   7 383 7 379  5 004 
1. Wartości niematerialne i prawne 1    
- wartość firmy      
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 6 766  6 992  4 913 
3. Należności długoterminowe 3, 8    
3.1. Od jednostek powiązanych      
3.2. Od pozostałych jednostek      
4. Inwestycje długoterminowe 4 85  85  85 
4.1. Nieruchomości      
4.2. Wartości niematerialne i prawne      
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe   85  85  85 
a) w jednostkach powiązanych, w tym:      
- udziały lub akcje w jednostkach 
podporządkowanych wyceniane metodą praw 
własności   

 
  

b) w pozostałych jednostkach   85  85  85 
4.4. Inne inwestycje długoterminowe      
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 532  302 7 
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   521  300  4 
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe   11 2 3 
II. Aktywa obrotowe   2 812 2 876  1 917 
1. Zapasy 6    
2. Należności krótkoterminowe 7, 8 2 561 2 575  1 593 
2.1. Od jednostek powiązanych      
2.2. Od pozostałych jednostek   2 561 2 575  1 593 
3. Inwestycje krótkoterminowe 9 116 130  175 
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   116 130  173 
a) w jednostkach powiązanych      
b) w pozostałych jednostkach   6  6  6 
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   109  124 167 
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe     2 
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 135  170 149 
A k t y w a   r a z e m   10 195  10 255  6 921 
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PASYWA         

I. Kapitał własny   2 343  1 843  1 238 
1. Kapitał zakładowy 12 528 528 500 
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna)      
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13    
4. Kapitał zapasowy 14 1 825  1 116 261 
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15    
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16    
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych   -510  -10 
8. Zysk (strata) netto   500  199  487 
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) 17    
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   7 852 8 412  5 683 
1. Rezerwy na zobowiązania 18 236 137 52 
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   236 101 52 
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne      
a) długoterminowa      
b) krótkoterminowa      
1.3. Pozostałe rezerwy    36   
a) długoterminowe      
b) krótkoterminowe    36   
2. Zobowiązania długoterminowe 19 3 646  4 357 2 756 
2.1. Wobec jednostek powiązanych     0 
2.2. Wobec pozostałych jednostek   3 646  4 357 2 756 
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 3 970 3 919  2 852 
3.1. Wobec jednostek powiązanych      
3.2. Wobec pozostałych jednostek   3 965 3 919 2 852 
3.3. Fundusze specjalne   5   0 
4. Rozliczenia międzyokresowe 21   23 
4.1. Ujemna wartość firmy      
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe     23 
a) długoterminowe      
b) krótkoterminowe     23 
P a s y w a   r a z e m   10 195  10 255  6 921 

 
 

 
Wartość księgowa (w tys. zł) 

 
2 343 1 843 1 238 

Liczba akcji (w tys. szt.)  5 277 364,00 5 277 364,00  
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 0,44 0,35  
Rozwodniona liczba akcji  5 277 364,00 5 277 364,00  
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł) 

22 0,44 0,35  

 
 
Pozycje pozabilanasowe 
 
Pozycje pozabilansowe nie występują. 
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Rachunek zysków i strat 

  Noty 
01.01.2009-
31.12.2009 

01.01.2008-
31.12.2008 

01.01.2007-
31.12.2007 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów, w tym:   12 899 13 811  10 194 
- od jednostek powiązanych      
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 12 899 13 811  10 194 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 25    
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym:   11 067 11 795  8 656 
- jednostkom powiązanym      
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 11 067 11 795  8 656 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów      
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)   1 832 2 016  1 538 
IV. Koszty sprzedaży 26    
V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 182 1 186 802 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)   650 830  736 
VII. Pozostałe przychody operacyjne   149  207 137 
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   34  40  0 
2. Dotacje      
3. Inne przychody operacyjne 27 115 167 137 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne   45  42 81 
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych     11 
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      
3. Inne koszty operacyjne 28 45  42 70 
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(VI+VII-VIII)   754 995 792 
X. Przychody finansowe 29 5 5 220 
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:       
- od jednostek powiązanych      
2. Odsetki, w tym:   5 5 11 
- od jednostek powiązanych       
3. Zysk ze zbycia inwestycji      
4. Aktualizacja wartości inwestycji      
5. Inne     209 
XI. Koszty finansowe 30 342  971  451 
1. Odsetki, w tym:   91  112 54 
- dla jednostek powiązanych      
2. Strata ze zbycia inwestycji      
3. Aktualizacja wartości inwestycji      
4. Inne   251  859 397 
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
(IX+X-XI)   416  29  561 
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - 
XIII.2.)      
1. Zyski nadzwyczajne 31    
2. Straty nadzwyczajne 32    
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)   416  29  561 
XV. Podatek dochodowy 33 -84 -170  74 
a) część bieżąca   2  77  26 
b) część odroczona   -86 -247  48 
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XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 34   

 
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności   

  
 

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 35 500  199  487 
 
 

Zysk (strata) netto (zanualizowany)     
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)     
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 36    
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych     
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 
zł) 

36    

 
Zestawienie zmian w kapitale własnym 
 

  01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 353 1 238 761 
      a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości      
      b) korekty błędów podstawowych -510     
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 843 1 238 761 
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 528 500 500 
  1.1. Zmiany kapitału zakładowego   28  
      a) zwiększenia (z tytułu)   28  

             - emisji akcji   28  
      b) zmniejszenia (z tytułu)      
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 528 528 500 
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek 
okresu    
  2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy    
      a) zwiększenia (z tytułu)    
      b) zmniejszenia (z tytułu)    
  2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec 
okresu 

 
  

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu    
   3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych    
      a) zwiększenia (z tytułu)    
      b) zmniejszenia (z tytułu)    
  3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu    
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 1 116 261 16 
  4.1. Zmiany kapitału zapasowego 709 855 246 
      a) zwiększenia (z tytułu) 709 1 130 246 

             - podziału zysku 709  487 246 
             - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  643  

      b) zmniejszenia (z tytułu)  275  
            - pokrycia straty  10  
            - koszty emisji akcji  265  

  4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 825 1 116 261 
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5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu    
  5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny    
      a) zwiększenia (z tytułu)    
      b) zmniejszenia (z tytułu)    
         - zbycia środków trwałych    
  5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu    
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu    
  6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych    
      a) zwiększenia (z tytułu)    
      b) zmniejszenia (z tytułu)    
  6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu    
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 709  246 
  7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 709  0 
      a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   -10 
      b) korekty błędów podstawowych   0 
  7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 709  -10 
      a) zwiększenia (z tytułu)    
      b) zmniejszenia (z tytułu) 709   
      - podziału zysku z lat ubiegłych 709   
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0  -10 
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu    
      a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  10  
      b) korekty błędów podstawowych    
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

 
  

      a) zwiększenia (z tytułu) 510 10  
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 510 10  
      b) zmniejszenia (z tytułu)    
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 510   
  7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -510 0 -10 
8. Wynik netto 500 199 487 
      a) zysk netto 500 199 487 
      b) strata netto    
      c) odpisy z zysku    
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 343 1 843 1 238 
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 2 343 1 843 1 238 
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Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia 
 

  01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
  I. Zysk (strata) netto 500 199 487 
  II. Korekty razem 725 1 418 1 043 
    1. Amortyzacja 813 669 431 
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych    
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 280 286 297 
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -34 -40 -11 
    5. Zmiana stanu rezerw 99 85 52 
    6. Zmiana stanu zapasów    
    7. Zmiana stanu należności 13 -983 14 
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,  z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów -251 1 740 132 

    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -195 -339 128 
    10. Inne korekty    
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej     
       (I +/- II)  

1 225 1 617 1 530 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
  I. Wpływy 215 93 41 
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz    
        rzeczowych aktywów trwałych 215 93 41 

    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości  
niematerialne i prawne 

   

    3. Z aktywów finansowych, w tym:    
      a) w jednostkach powiązanych    
        - zbycie aktywów finansowych    
        - dywidendy i udziały w zyskach    
        - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych    
        - odsetki    
        - inne wpływy z aktywów finansowych    
      b) w pozostałych jednostkach    
        - zbycie aktywów finansowych    
        - dywidendy i udziały w zyskach    
        - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych    
        - odsetki    
        - inne wpływy z aktywów finansowych    
    4 . Inne wpływy inwestycyjne    
  II. Wydatki 394 495 686 
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 394 495 686 

    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i  
        prawne 

   

    3. Na aktywa finansowe, w tym:    
      a) w jednostkach powiązanych    
        - nabycie aktywów finansowych    
        - udzielone pożyczki długoterminowe    
      b) w pozostałych jednostkach    
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        - nabycie aktywów finansowych    
        - udzielone pożyczki długoterminowe    
    4. Inne wydatki inwestycyjne    
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I - II) 

- 179 -402 -645 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
  I. Wpływy 503 671 91 
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych   
        instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału  671  

    2. Kredyty i pożyczki 503  91 
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych    
    4. Inne wpływy finansowe     
  II. Wydatki 1 564 1 929 966 
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych    
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli    
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu  
        podziału zysku 

   

    4. Spłaty kredytów i pożyczek 200 675  
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych    
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych    
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

1 084 968 669 

    8. Odsetki 280 286 297 
    9. Inne wydatki finansowe    
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I 
- II) 

-1 061 -1 258 -817 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/-B.III +/- 
C.III) 

-15 -43 68 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -15 -43 68 
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych    
F. Środki pieniężne na początek okresu 124 167 99 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 109 124 167 
- o ograniczonej możliwości dysponowania    
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Noty objaśniające do bilansu  
 
Nota 1 
 
Wszystkie posiadane przez Spółkę wartości niematerialne i prawne zostały całkowicie umorzone. 
 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
a) koszty zakończonych prac rozwojowych    
b) wartość firmy    
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, 
w tym: 

   

- oprogramowanie komputerowe    
d) inne wartości niematerialne i prawne    
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne    
Wartości niematerialne i prawne, razem    

 
ZMIANY WARTOŚCI 
NIEMATERIALNYCH 

I PRAWNYCH  
(WG GRUP 

RODZAJOWYCH) 

koszty 
zakoń
czonyc
h prac 
rozwoj
owych 

wartoś
ć firmy 

nabyte koncesje, 
patenty, licencje i 

podobne wartości, w 
tym: 

inne 
wartości 
niemate
rialne i 
prawne 

zaliczki 
na 

wartości 
niemater

ialne                      
i prawne 

Wartości 
niemateri

alne i 
prawne, 
razem 31.12.2009   

oprogram
owanie 

komputer
owe 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i 
prawnych na początek 
okresu 

   

14 14 

  

14 

b) zwiększenia (z tytułu)    1 1   1 
- oprogramowanie 
komputerowe 

  1 1   1 

c) zmniejszenia (z tytułu)            
d) wartość brutto 
wartości 
niematerialnych i 
prawnych na koniec 
okresu 

   

15 15 

  

15 

e) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) 
na początek okresu 

   
14 14 

  
14 

f) amortyzacja za okres (z 
tytułu) 

   1 1   1 

- oprogramowanie 
komputerowe 

  1 1   1 

g) skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na koniec 
okresu 

   

15 15 

  

15 

h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na 
początek okresu 

        

- zwiększenia         
- zmniejszenia         
i) odpisy z tytułu trwałej         
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utraty wartości na koniec 
okresu 
j) wartość netto 
wartości 
niematerialnych i 
prawnych na koniec 
okresu 

   0,00 0,00   0,00 

 
 
 

ZMIANY WARTOŚCI 
NIEMATERIALNYCH 

I PRAWNYCH  
(WG GRUP 

RODZAJOWYCH) 

koszty 
zakończ
onych 
prac 

rozwojo
wych 

warto
ść 

firmy 

nabyte koncesje, 
patenty, licencje i 
podobne wartości, 

w tym: 

inne 
wartości 

niemateri
alne i 

prawne 

zaliczki 
na 

wartośc
i 

niemate
rialne                      

i 
prawne 

Wartoś
ci 

niemate
rialne i 
prawne
, razem 31.12.2008   

oprogram
owanie 

komputer
owe 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i 
prawnych na początek 
okresu 

   

11 11     11 
b) zwiększenia (z tytułu)    3 3     3 

-oprogramowanie 
komputerowe 

  
3 3     3 

c) zmniejszenia (z tytułu)         
d) wartość brutto 
wartości 
niematerialnych i 
prawnych na koniec 
okresu 

   

14 14     14 
e) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) 
na początek okresu 

   

11 11     11 
f) amortyzacja za okres (z 
tytułu) 

   
3 3     3 

-oprogramowanie 
komputerowe 

  
3 3     3 

g) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu 

   

14 14     14 
h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na 
początek okresu 

        

- zwiększenia         
- zmniejszenia         
i) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na koniec 
okresu 

        

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i 
prawnych na koniec 
okresu 

   0,00 0,00   0,00 
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ZMIANY WARTOŚCI 
NIEMATERIALNYCH 

I PRAWNYCH  
(WG GRUP 

RODZAJOWYCH) 

koszty 
zakończ
onych 
prac 

rozwojo
wych 

warto
ść 

firmy 

nabyte koncesje, 
patenty, licencje i 
podobne wartości, 

w tym: 

inne 
warto

ści 
niem
ateria
lne i 
praw

ne 

zaliczki 
na 

wartości 
niemateri

alne             
i prawne 

Wartości 
niemateri

alne i 
prawne, 
razem 31.12.2007   

oprogram
owanie 

komputer
owe 

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i 
prawnych na początek 
okresu   4 4   4 
b) zwiększenia (z tytułu)   7 7   7 

-oprogramowanie 
komputerowe   7 7   7 

c) zmniejszenia ( z tytułu)        
d) wartość brutto 
wartości 
niematerialnych i 
prawnych na koniec 
okresu   11 11   11 
e) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) 
na początek okresu   4 4   4 
f) amortyzacja za okres (z 
tytułu)   7 7   7 

-oprogramowanie 
komputerowe   7 7   7 

g) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu   11 11   11 
h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na 
początek okresu        
- zwiększenia        
- zmniejszenia        
i) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na koniec 
okresu        
j) wartość netto wartości 
niematerialnych i 
prawnych na koniec 
okresu   0 0   0 
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Nota 2 
 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
Stan na 

31.12.2009 
Stan na 

31.12.2008 
Stan na 

31.12.2007 
a) środki trwałe, w tym: 6 766 6 905 4 898 
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu)      

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 386 394 340 

- urządzenia techniczne i maszyny 846 702 536 
- środki transportu 5 523 5 802 4 022 
- inne środki trwałe 11 8 0 
b) środki trwałe w budowie   87 0 
c) zaliczki na środki trwałe w budowie     15 
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 6 766 6 992 4 913 

 
 

ZMIANY ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH  

(WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

grunty (w 
tym prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

środki 
transportu 

inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, 
razem 

31.12.2009   
a) wartość brutto środków 
trwałych na początek okresu  406 999 6 752 19 8 176 

b) zwiększenia (z tytułu)  3 371 385 6 765 
   - ulepszenia  3       3 
   - zakup i leasing    371 385 6 762 

c) zmniejszenia (z tytułu)    2 229   231 
   - sprzedaż    2 229   231 

d) wartość brutto środków 
trwałych na koniec okresu  409 1 368 6 908 25 8 710 

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek 
okresu  

12 297 950 11 1 270 

f) amortyzacja za okres (z 
tytułu)  11 225 435 3 674 

g) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu  

24 522 1 385 14 1 944 

h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na początek 
okresu  

          

- zwiększenia            
- zmniejszenia       
i) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na koniec 
okresu  

     

j) wartość netto środków 
trwałych na koniec okresu  386 846 5 523 11 6 766 
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ZMIANY ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH  

(WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

grunty (w 
tym prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

środki 
transportu 

inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, 
razem 

31.12.2008   
a) wartość brutto środków 
trwałych na początek okresu  343 697 4 536 4 5 581 
b) zwiększenia (z tytułu)  63 302 2 347 15 2 727 
- ulepszenie  5       5 
- zakup i leasing  58 302 2 347 15 2 722 
c) zmniejszenia (z tytułu)      132   132 
- sprzedaż       132    132 
- inne            
d) wartość brutto środków 
trwałych na koniec okresu  406 999 6 752 19 8 176 
e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek 
okresu  3 162 514 4 683 
f) amortyzacja za okres (z 
tytułu)  9 136 436 7 587 
g) skumulowana 
amortyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu  12 297 950 11 1 270 
h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na początek 
okresu            
- zwiększenia            
- zmniejszenia            
i) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na koniec 
okresu            
j) wartość netto środków 
trwałych na koniec okresu  394 702 5 802 8 6 905 
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ZMIANY ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH  

(WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

grunty (w 
tym prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

środki 
transportu 

inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, 
razem 

31.12.2007   
a) wartość brutto środków 
trwałych na początek okresu   239 6 2 248 
b) zwiększenia (z tytułu)  343 517 4 530 4 5 394 
- zakup i leasing  343 479 4 530 4 5 356 
- ulepszenie   38   38 
c) zmniejszenia (z tytułu)   58  2 61 
- sprzedaż   58   58 
- inne     2 2 
d) wartość brutto środków 
trwałych na koniec okresu  343 697 4 536 4 5 581 
e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek 
okresu   71 1  72 
f) amortyzacja za okres (z 
tytułu)  3 90 513 4 611 
  3 90 513 4 611 
g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec 
okresu  3 162 514 4 683 
h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na początek 
okresu       
- zwiększenia       
- zmniejszenia       
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu       
j) wartość netto środków 
trwałych na koniec okresu  340 536 4 022 0 4 898 

 
 

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE  
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) własne 1 285 1 126 767 
b) używane na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy 
leasingu, w tym: 5 481 5 779 4 131 

    - umowy leasingu 5 481 5 779 4 131 
Środki trwałe bilansowe, razem 6 766 6 905 4 898 

 
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE 

POZABILANSOWO 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy 
lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 

   

- inne środki trwałe, w tym    
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, 
razem 
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Nota 3  
 
W okresie sprawozdawczym należności długoterminowe nie wystąpiły. 
 
Nota 4 
 

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG 
GRUP RODZAJOWYCH) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) stan na początek okresu   421 
   - nieruchomość   421 
b) zwiększenia (z tytułu)   0 
c) zmniejszenia (z tytułu)   421 
   - sprzedaż nieruchomości   421 
d) stan na koniec okresu   0 

 
 

ZMIANA STANU WARTOŚCI 
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG 

GRUP RODZAJOWYCH) 
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) stan na początek okresu 0 0 0 
b) zwiększenia (z tytułu)  1 3 7 
   - oprogramowanie 1 3 7 
c) zmniejszenia (z tytułu) 1 3 7 
   - umorzenie 1 3 7 
d) stan na koniec okresu 0 0 0 

 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
a) w jednostkach zależnych        
b) w jednostkach współzależnych        
c) w jednostkach stowarzyszonych        
d) w znaczącym inwestorze    
e) w jednostce dominującej    
f) w pozostałych jednostkach 85 85 85 
- udzielone pożyczki 85  85  85  
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 85 85 85 

 
 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH 
AKTYWÓW FINANSOWYCH  
(WG GRUP RODZAJOWYCH) 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) stan na początek okresu 85 85 255 
- pożyczki 85 85 255 
b) zwiększenia (z tytułu)    
- udzielenie pożyczek    
c) zmniejszenia (z tytułu)   170 
- spłata pożyczek   170 
d) stan na koniec okresu 85 85 85 
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  

(STRUKTURA WALUTOWA) 
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) w walucie polskiej 85 85 85 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe 
aktywa finansowe, razem 85 85 85 

 
 
 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  

(WG ZBYWALNOŚCI) 
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na 
giełdach (wartość bilansowa) 

   

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na 
rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 

   

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nie notowane na 
rynku regulowanym (wartość bilansowa) 

   

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 85 85 85 
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):      
b) obligacje (wartość bilansowa):      
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 85 85 85 
Wartość według cen nabycia, razem 85 85 85 
Wartość na początek okresu, razem 85 85 85 
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem    
Wartość bilansowa, razem 85 85 85 

 
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE  

(STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) w walucie polskiej 85 85 85 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)    
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 85 85 85 
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Nota 5 
 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU 
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na początek okresu, w tym: 

300 4 
 

a) odniesionych na wynik finansowy 300 4  
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 300 4  
b) odniesionych na kapitał własny    
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy    
2. Zwiększenia 300 300 4 
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 

300 300 4 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze 
stratą podatkową (z tytułu)    
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi  (z tutułu)    
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą 
podatkową  (z tytułu)    
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 
(z tytułu)    
3. Zmniejszenia 79 4  
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 

79 4 
 

- zrealizowane aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

79 4 
 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze 
stratą podatkową (z tytułu)    
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu)    
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą 
podatkową (z tytułu)    
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 
(z tytułu)    
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 521 300 4 
a) odniesionych na wynik finansowy 521 300 4 
b) odniesionych na kapitał własny    
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy    
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Ujemne różnice przejściowe Data wygaśnięcia 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

I  AKTYWA     
1. Otrzymane kary 2010 1 2  
2. RMK 2013 17 9  
II  PASYWA     
1. Zobowiązania z tytułu leasingu 2013 201 117  
2. Zobowiązania z tytułu ZUS 2010 81 171 2 
3. Niezapłacone odsetki od zobowiązań 2009   1  
4. Niezapłacone kary nałożone przez kontrahentów 2009    2 
5. Wycena bilansowa zobowiązań 2009     

 Suma  300 300 4 
 

INNE  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 11 2 3 
- licencja transportowa 1 2 3 
- część odsetkowa leasingu finansowego 10    
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe    
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 11 2 3 

 
Nota 6 
 
Spółka w okresie sprawozdawczym nie posiadała zapasów. 
 
Nota 7 
 

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Stan na 
31.12.2009 

Stan na 
 31.12.2008 

Stan na 
31.12.2007 

a) od jednostek powiązanych 0 0 0 
b) należności od pozostałych jednostek 2 561 2 575 1 593 
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 063 1 983 1 119 
    - do 12 miesięcy 1 998 1 896 1 061 
    - powyżej 12 miesięcy 65 87 58 
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 31 248 161 
- inne 467  345  313 
- dochodzone na drodze sądowej 8 16  
Należności krótkoterminowe netto, razem 2 569 2 591 1 593 
c) odpisy aktualizujące wartość należności 8 16    
Należności krótkoterminowe brutto, razem 2 561 2 575 1 593 

 
ZMIANA STANU ODPISÓW 

AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

Stan na początek okresu 16 16  
a) zwiększenia (z tytułu)    
b) zmniejszenia (z tytułu) 8   
Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych na koniec okresu 

8 16  
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NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 

Stan na 
31.12.2009 

Stan na 
31.12.2008 

Stan na 
31.12.2007 

a) w walucie polskiej 2 027 1 687 1 109 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na 
zł) 534 888 483 
b1. jednostka/waluta ... EUR 130 213 135 
 zł 534 888 483 
Należności krótkoterminowe, razem 2 561 2 575 1 593 

 
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 

(BRUTTO)  
- O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO 

OKRESIE SPŁATY: 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) do 1 miesiąca 1 174 1 307 793 
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 119 38 0 
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy     0 
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 28 12 0 
e) powyżej 1 roku 65 87 58 
f) należności przeterminowane 676 539 268 
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 2 063 1 983 1 119 
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu 
dostaw i usług 

    
0 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 2 063 1 983 1 119 
 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, 
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z 

PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE 
W OKRESIE: 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) do 1 miesiąca 467 475 225 
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 158 56 28 
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 48 1 2 
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 3 8 13 
e) powyżej 1 roku 1 0  0 
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, 
razem (brutto) 676 539 268 
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu 
dostaw i usług, przeterminowane    
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, 
razem (netto) 676 539 268 
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Nota 8 
 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
PRZETERMINOWANYCH 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

Należności przeterminowane brutto 684 555 268 
 - w tym, należności sporne brutto 8 16  
a) z tytułu dostaw i usług brutto 676 539 268 
b) pozostałe brutto      
c) dochodzone na drodze sądowej  brutto 8  16   
Odpisy aktualizujące wartość należności 
przeterminowanych  

8 16  

 - w tym odpisy aktualizujące wartość należności 
spornych  

 8 16   

Należności przeterminowane netto  676 539 268 
~ w tym  należności sporne netto     

 
Nota 9 
 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) w jednostkach zależnych       
b) w jednostkach współzależnych       
c) w jednostkach stowarzyszonych    
d) w znaczącym inwestorze    
e) w jednostce dominującej    
f) w pozostałych jednostkach 6 6 6 
- udzielone pożyczki 6 6 6 
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 109 124 167 
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 109 124 167 
- inne środki pieniężne      
- inne aktywa pieniężne      
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 116 130 173 

 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) w walucie polskiej 49 40 10 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na 
zł) 

67 90 163 

B1. jednostka/waluta ... EUR 16 22 46 
Papiery wartościowe, udziały i inne 
krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 

116 130 173 

UDZIELONE POŻYCZKI 
KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 

WALUTOWA) 
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) w walucie polskiej 6 6 6 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na 
zł) 

  
 

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 6 6 6 
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 

FINANSOWE  
(WG ZBYWALNOŚCI) 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na 
giełdach (wartość bilansowa) 

   

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na 
rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 

   

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na 
rynku regulowanym (wartość bilansowa) 

   

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość 
bilansowa) 

      

a) akcje (wartość bilansowa):    
b) obligacje (wartość bilansowa):    
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):    
C1  udzielone pożyczki 6 6 6 
- wartość według cen nabycia 6 6 6 
C2  środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
bankowych 

109 124 167 

- wartość według cen nabycia 109 124 167 
Wartość według cen nabycia, razem 116 130 173 
Wartość na początek okresu, razem    
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem    
Wartość bilansowa, razem 116 130 173 

 
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA 

PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) w walucie polskiej 43 34 4 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na 
zł) 67 90 163 
B1. jednostka/waluta EUR 16 22 46 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 109 124 167 

 
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 
(WG RODZAJU) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

- środki pieniężne w drodze   2 
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem   2 

 
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 

(STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) w walucie polskiej   2 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)    
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem   2 

 
Nota 10 
 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 
MIĘDZYOKRESOWE 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w 
tym: 

61 47 37 
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   -  ubezpieczenie OC, AC, NW 28 29 30 
   - OC przewoźnika drogowego, OC działalności 6 5 6 
   - ubezpieczenie mienia 1 1 1 
   - podatek od środków transportowych 5 4 0 
   - krótkoterminowa część odsetkowa leasingu 
finansowego 8 0  0 
   - pozostałe 12 8 0 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym : 74 123 112 
- należności wynikające z faktur wystawionych w 
kolejnym okresie 9 118 112 

   - zaliczki na poczet przyszłych usług 4 5  
   - wydatki poniesione na poczet przyszłej emisji akcji 57    
   - pozostałe 4    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, 
razem 135 170 149 

 
Nota 11 
 

INFORMACJA NT. ODPISÓW 
AKTUALIZUJĄCYCH  

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW 
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

 Kwota odpisów aktualizujących należności sporne na BO 16 16  
    Kwota odwrócenia odpisów aktualizujących należności 
spornych 8 

  

    Kwota odpisów aktualizujących należności sporne na BZ 8 16  
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Nota 12 
 
KAPITA Ł ZAKŁADOWY (STRUKTURA) – stan na 31.12.2009 
 
 

* - Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. w dniu 17 listopada 2009 roku podjął uchwałę dokonującą zamiany 200.000 akcji imiennych zwykłych serii B na akcje na 
zwykłe na okaziciela serii B. 
 
 
 

Seria / emisja Rodzaj akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowan

ia akcji 

Rodzaj 
ograniczen
ia praw do 

akcji 
Liczba 
akcji 

Wartość 
serii / 

emisji wg 
wartości 
nominaln

ej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

A 

imienne  powstałe w wyniku 
przekształcenia sp. z o.o. w 

S.A. 

uprzywilejowane 
co do głosu (1 

akcja = 2 głosy) - 2.500.000 250.000 

pokryte 
wkładem 

pieniężnym 26.06.2008r.  

B 

imienne  powstałe w wyniku 
przekształcenia sp. z o.o. w 

S.A. * zwykłe - 2.500.000 250.000 

pokryte 
wkładem 

pieniężnym 26.06.2008r.  

C 
na okaziciela dopuszczone do 
obrotu na rynku NewConnect zwykłe - 277.364 27.736,40 

pokryte 
wkładem 

pieniężnym 03.09.2008r.  
Liczba akcji, razem    5.277.364     
Kapitał zakładowy, 
razem     

527.736,4
0    

Wartość nominalna 
jednej akcji 0,1 zł         
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Akcjonariusze 

 

Ilość akcji 

 w szt. 

 

Ilość 

głosów 

Wartość nominalna  

(w zł) 
Udział w kapitale 

zakładowym  

Dariusz Cegielski 4.152.000 6.652.000 415.200,00 78,68% 

Iwar Przyklang 525.00 525.000 52.500,00 9,95% 

Pozostali 600.364 600.364 60.036,40 11,37% 

RAZEM 5.277.364 7.777.364 527.736,40 100% 
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KAPITA Ł ZAKŁADOWY (STRUKTURA) – stan na 31.12.2008 
 

 

Seria / emisja Rodzaj akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowan

ia akcji 

Rodzaj 
ograniczen
ia praw do 

akcji 
Liczba 
akcji 

Wartość 
serii / 

emisji wg 
wartości 

nominalne
j 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

A 

imienne  powstałe w wyniku 
przekształcenia sp. z o.o. w 

S.A. 

uprzywilejowane 
co do głosu (1 

akcja = 2 głosy) - 2.500.000 250.000 

pokryte 
wkładem 

pieniężnym 26.06.2008r.  

B 

imienne  powstałe w wyniku 
przekształcenia sp. z o.o. w 

S.A.  zwykłe - 2.500.000 250.000 

pokryte 
wkładem 

pieniężnym 26.06.2008r.  

C 
na okaziciela dopuszczone do 
obrotu na rynku NewConnect zwykłe - 277.364 27.736,40 

pokryte 
wkładem 

pieniężnym 03.09.2008r.  
Liczba akcji, razem    5.277.364     
Kapitał zakładowy, 
razem     527.736,40    
Wartość nominalna 
jednej akcji 0,1 zł         
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Akcjonariusze 

 

Ilość akcji 

 w szt. 

 

Ilość 

głosów 

Wartość nominalna  

(w zł) 
Udział w kapitale 

zakładowym  

Dariusz Cegielski 4.250.000 6.750.000 425 000,00 80,53% 

Miszta Mariusz 250.000 250.000 25 000,00 4,74% 

Półgrabski Arkadiusz 250.000 250.000 25 000,00 4,74% 

AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski, Mariusz 
Miszta i Grzegorz Lisowski Spółka jawna  

250.000 250.000 25 000,00 4,74% 

Pozostali 277.364 277.364 27 736,40 5,25% 

RAZEM 5.277.364 7.777.364 527.736,40 100% 
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KAPITA Ł ZAKŁADOWY (STRUKTURA) – stan na 31.12.2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Seria / emisja Rodzaj udziałów 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 

praw do 
akcji 

Liczba 
udziałów 

Wartość 
serii / 

emisji wg 
wartości 

nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

Udziały zwykłe brak - 10.000 50 gotówka 12.2004  
Liczba udziałów razem    10.000 50    
Kapitał zakładowy 
razem    10.000 50    

 

Udziałowcy 

 

Ilość udziałów 

 w szt. 

Wartość nominalna  

(w zł) 
Udział w kapitale 

zakładowym  

Dariusz Cegielski 8.500 425.000 85% 

Mariusz Miszta 500 25.000 5% 

Arkadiusz Półgrabski 500 25.000 5% 

AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski, Mariusz 
Miszta i Grzegorz Lisowski Spółka jawna 500 25.000 5% 

RAZEM 10.000 500.000 100% 
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Nota 13 
 
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała akcji (udziałów) własnych. 
 
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ  JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała udziałów/akcji w jednostkach podporządkowanych. 
 
Nota 14 
 

KAPITAŁ ZAPASOWY 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 378 378   
b) utworzony ustawowo      
c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad 
wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 

  
 

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników      
e) inny (wg rodzaju)      
- podziału zysku 1 447  738  261 
Kapitał zapasowy, razem 1 825 1 116 261 

 
Nota 15 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły kapitały z aktualizacji wyceny. 
 
Nota 16 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pozostałe kapitały rezerwowe. 
 
Nota 17 
 
W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego. 
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Nota 18 
 

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU 
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na początek okresu, w tym: 

101 52 28 

a) odniesionej na wynik finansowy 101 52 28 
- utworzenie rezerwy 101 52 28 
b) odniesionej na kapitał własny    
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy 

   

2. Zwiększenia 188 87 52 
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu 
dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 

188 87 52 

- zwiększenie rezerwy 188 87 52 
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 

   

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 
(z tytułu) 

   

3. Zmniejszenia 53 38 28 
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 
dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 

53 38 28 

- zrealizowania rezerwy 53 38 28 
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 

   

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 
(z tytułu) 

   

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na koniec okresu, razem 

236 101 52 

a) odniesionej na wynik finansowy 236 101 52 
b) odniesionej na kapitał własny    
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy 

      

 
 

DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE 
Data  

wygaśnięcia 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

I  AKTYWA     
1 Środki trwałe 2012 108 56  
2 Niezapłacone a naliczone kary 2010 1 4  
3 Wycena bilansowa należności 2010 79 17  
II  PASYWA     
1 Zapłacone kary nałożone kontrahentom 2009  1  
2  Leasingi    52 
    Suma  188 78 52 
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ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW 

KRÓTKOTERMINOWYCH  
(WG TYTUŁÓW) 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) stan na początek okresu  36   
b) zwiększenia (z tytułu)  54  
- rezerwa na usługi doradcze dotyczące emisji akcji  54  
c) wykorzystanie (z tytułu) 36 18  
- usługi doradcze dotyczące emisji akcji 36 18  
d) rozwiązanie (z tytułu)    
e) stan na koniec okresu 0 36  

 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły długoterminowe ani krótkoterminowe rezerwy na 
świadczenia emerytalne i podobne. 
 
Nota 19 
 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
a) wobec jednostek zależnych    
b) wobec jednostek współzależnych    
c) wobec jednostek stowarzyszonych    
d) wobec znaczącego inwestora    
e) wobec jednostki dominującej    
f) wobec pozostałych jednostek 3 646 4 357 2 756 
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 3 646 4 357 2 756 
- umowy leasingu finansowego 3 646 4 357 2 756 
Zobowiązania długoterminowe, razem 3 646 4 357 2 756 

 
 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO 

OKRESIE SPŁATY 
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 3 646 4 357 1 618 
b) powyżej 3 do 5 lat     1 138 
c) powyżej 5 lat       
Zobowiązania długoterminowe, razem 3 646 4 357 2 756  

 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 

 (STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) w walucie polskiej 517 529 809 
b) w walutach obcych  3 129 3 828 1 947 

    b1. jednostka/waluta ... EUR 762 932  
Zobowiązania długoterminowe, razem 3 646 4 357 2 756  

 
 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły długoterminowe zobowiązania z tytułu wyemitowanych 
dłużnych instrumentów finansowych 
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Nota 20 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wobec jednostek powiązanych. 
 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
Stan na 

31.12.2009 
Stan na 

31.12.2008 
Stan na 

31.12.2007 
a) wobec jednostek zależnych     
b) wobec jednostek współzależnych    
c) wobec jednostek stowarzyszonych    
d) wobec znaczącego inwestora    
e) wobec jednostki dominującej    
f) wobec pozostałych jednostek 3 965 3 919 2 852 
- kredyty i pożyczki, w tym: 419 116 791 
    - długoterminowe w okresie spłaty       
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       
- z tytułu dywidend       
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 985 982 573 
- umowy leasingu finansowego 985 982  573 
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  2 113 1 967 1 427 
    - do 12 miesięcy 2 113 1 967 1 427 
    - powyżej 12 miesięcy       
- zaliczki otrzymane na dostawy       
- zobowiązania wekslowe       
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 16 22 22 
- z tytułu wynagrodzeń      
- inne (wg tytułów) 431 831 40 
- rozrachunki z pracownikami 13 1 3 
- rozliczenie VAT należnego 224 164  37 
-rozrachunki z tytułu faktoringu 194 666  0 
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 5 0 0 
- ZFŚS 5 0  0 
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 3 970 3 919 2 852 

 
 
 
 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  
(STRUKTURA WALUTOWA) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

a) w walucie polskiej 3 155 2 971 2 448 
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na 
zł) 815 948 404 
b1. jednostka/waluta ... / EUR 198 227  
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 3 970 3 919 2 852 
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2009 

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / 
pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki 

pozostała do 
spłaty 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

    Zł waluta zł waluta         

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. GDAŃSK 500  PLN 384  PLN WIBOR 1M + 
3,5% 

31-08-
2010 brak 

kredyt w 
rachunku 
bieżącym 

EURO INVESTOR SP. Z O.O. TCZEW 25  PLN 25  PLN 6% 28-02-
2010 brak pożyczka 

PKO BP S.A. ELBLĄG 10  PLN 10  PLN 15%   brak karta 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2008 

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / 
pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki 

pozostała do 
spłaty 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

    zł waluta zł waluta         

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. GDAŃSK 500  PLN 113  PLN WIBOR 1M + 
2,5% 

31-08-
2009 brak 

kredyt w 
rachunku 
bieżącym 

PKO BP S.A. ELBLĄG 10  PLN 3  PLN 15%   brak karta 
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2007 

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / 
pożyczki wg umowy 

Kwota kredytu / 
pożyczki 

pozostała do 
spłaty 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

    zł waluta zł waluta         

PKO BP S.A. ELBLĄG 500  PLN 493  PLN WIBOR 1M + 
3,4% 

21-12-
2008 

Weksel własny in 
blanco oraz cesja 
z polisy 
ubezpieczeniowej 

kredyt w 
rachunku 
bieżącym 

BRE BANK POLSKA S.A. GDAŃSK 300  PLN 296  PLN WIBOR 1M + 
2,8% 

02-07-
2008 Weksel in blanco 

kredyt w 
rachunku 
bieżącym 

PKO BP S.A. ELBLĄG 10  PLN 2  PLN 15%   brak karta 
 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły krótkoterminowe zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych. 
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Nota 21 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła ujemna wartość firmy. 
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   23 
- długoterminowe (wg tytułów)    
- krótkoterminowe (wg tytułów)   23 
- koszty zafakturowane w roku następnym   23 
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów    
- długoterminowe (wg tytułów)    
- krótkoterminowe (wg tytułów)    
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem   23 

 
 
Nota 22 
SPOSÓB OBLICZENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ  
ORAZ ROZWODNIONEJ WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 
 

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 UDZIAŁ/AKCJĘ 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
Wartość księgowa (w tys. zł) 2 343 1 843  
Liczba udziałów/akcji (w szt.) 5.277.364 5.277.364  
Wartość księgowa na jeden udział/jedna akcję (w 
zł) 0,44 0,35  

 
Nota 23 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły  należności warunkowe od jednostek powiązanych oraz 
zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych. 
 
 
Noty objaśniające do rachunku zysków i strat 
 
Nota 24 
 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - 

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 
01.01.2009-
31.12.2009 

01.01.2008-
31.12.2008 

01.01.2007-
31.12.2007 

Sprzedaż bitum 4 564 5 057 3 535 
    - w tym: od jednostek powiązanych       
Sprzedaż chemia 7 488 7 408 5 307 
    - w tym: od jednostek powiązanych       
Pozostałe 847 1 346 1 352 
    - w tym: od jednostek powiązanych       
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 12 899 13 811 10 194 
- w tym: od jednostek powiązanych    
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PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 
PRODUKTÓW (STRUKTURA 

TERYTORIALNA) 
01.01.2009-
31.12.2009 

01.01.2008-
31.12.2008 

01.01.2007-
31.12.2007 

a) kraj 8 210 7 761  6 556 
- w tym: od jednostek powiązanych      
- bitum 4 564 4 730 3 535 
    - w tym: od jednostek powiązanych       
- chemia 2 805 1 685  1 669 
    - w tym: od jednostek powiązanych       
- pozostałe 841 1 346 1 352  
    - w tym: od jednostek powiązanych       
b) eksport 4 689 6 050 3 638 
- w tym: od jednostek powiązanych      
- bitum   327  
    - w tym: od jednostek powiązanych       
- chemia 4 683 5 723  3 638 
    - w tym: od jednostek powiązanych       
- pozostałe 6     
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 12 899 13 811 10 194 
- w tym: od jednostek powiązanych    

 
Nota 25 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. 
 
Nota 26 
 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

a) amortyzacja 813 669 431 
b) zużycie materiałów i energii 353 832 653 
c) usługi obce 10 156 10 540 7 557 
d) podatki i opłaty 97 110 75 
e) wynagrodzenia 418 431 256 
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 91 93 51 
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)  321 306 436 
- pozostałe     436 
Koszty według rodzaju, razem 12 249 12 981 9 458 
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń 
międzyokresowych 

   

Koszty wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 

   

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)    
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) - 1 182 - 1 186 -802 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 067 11 795 8 656 
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Nota 27 
 

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 
01.01.2009-
31.12.2009 

01.01.2008-
31.12.2008 

01.01.2007-
31.12.2007 

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)    
b) pozostałe, w tym: 115 166 137 
- kary, odszkodowania, grzywny 52 113 137 
- przedawnione zobowiązania 21     
- inne 43 53   
Inne przychody operacyjne razem 115 166 137 

 
Nota 28 
 

INNE KOSZTY OPERACYJNE 01.01.2009-
31.12.2009 

01.01.2008-
31.12.2008 

01.01.2007-
31.12.2007 

a) utworzone rezerwy (z tytułu)    
b) pozostałe, w tym: 45 42 70 
-kary, odszkodowania, grzywny 27 37 12 
-pozostałe 14 4 47 
-strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych    11 
- przedawnione należności 4     
Inne koszty operacyjne, razem 45 42 70 

 
Nota 29 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w 
zyskach. 
 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU 
ODSETEK 

01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

a) z tytułu udzielonych pożyczek 5 5 11 
od jednostek powiązanych      
od pozostałych jednostek 5 5  11 
b) pozostałe odsetki    
od jednostek powiązanych    
od pozostałych jednostek    
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 5 5 11 

 
 

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 01.01.2009-
31.12.2009 

01.01.2008-
31.12.2008 

01.01.2007-
31.12.2007 

a) dodatnie różnice kursowe 753  672  
- zrealizowane 333 331   
- niezrealizowane 420 341   
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu)    
c) pozostałe, w tym:   209 
- pozostałe   209 
Inne przychody finansowe, razem 753 672 209 
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Nota 30 
 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU 
ODSETEK 

01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

a) od kredytów i pożyczek 30 106 50 
dla jednostek powiązanych      
dla innych jednostek 30  106  50 
b) pozostałe odsetki 61 6 4 
dla jednostek powiązanych    
dla innych jednostek 61 6 4 
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 91 112 54 
 
 

  
 

INNE KOSZTY FINANSOWE 01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

a) ujemne różnice kursowe, w tym: 763 1 185 143 
- zrealizowane 304 270  136 
- niezrealizowane 459 915  8 
b) utworzone rezerwy (z tytułu)    
c) pozostałe, w tym: 242 346 254 
- koszty finansowe z tytułu leasingu 229 343  228 
-pozostałe 13 3  26 
Inne koszty finansowe, razem 1 005 1 531 397 

 
W latach 2008 i 2009 różnice kursowe w rachunku zysków i strat są prezentowane per saldem, 
natomiast w notach objaśniających są prezentowane oddzielnie dodatnie różnice kursowe jako 
przychody finansowe i ujemne różnice kursowe jako koszty finansowe. 
 
Nota 31 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zyski nadzwyczajne. 
 
Nota 32 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły straty nadzwyczajne. 
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Nota 33 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

1. Zysk (strata) brutto  416 29 561 
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a 
podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 
(wg tytułów) 

-404 377 -422 

- amortyzacja  580 539 370 
- reprezentacja 25 32 14 
- różnice kursowe 35 16 13 
- wartość netto sprzedanych śr. trwałych z leasingu 94 52  
- pozostałe 13 14 13 
- statystyczne różnice kursowe 424 549 7 
- pozostałe   146 22 
- część kapitałowa leasingów -1 061 -1 060 -580 
- RMO dotyczące leasingów -87 -58 -66 
- pozostałe koszty podatkowe -7 -37 -8 
- przychody niepodatkowe -427 -492 -222 
- przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych 7 36 15 
- korekty wyniku niepodatkowe   579  
- nierozliczona strata podatkowa z ubiegłego okresu   61  

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 12 406 139 
4. Podatek dochodowy według stawki obowiązującej 
w poszczególnych latach  

2 77 26 

5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i 
obniżki podatku 

    
 

6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w 
deklaracji podatkowej okresu, w tym: 

2 77 26 

- wykazany w rachunku zysków i strat 2 77 26 
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły 
kapitał własny    

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły 
wartość firmy lub ujemną wartość firmy    

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, 
WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I 

STRAT 

01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i 
odwrócenia się różnic przejściowych 

-86 -247 48 

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek 
podatkowych 

     

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio 
nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub 
różnicy przejściowej poprzedniego okresu 

     

- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania 
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na 
odroczony podatek dochodowy 

     

- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)      
Podatek dochodowy odroczony, razem -86 -247 48 
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ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
ODROCZONEGO 

01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

- ujętego w kapitale własnym    
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej 
wartości firmy 

   

 
 

PODATEK DOCHODOWY 
WYKAZANY W RACHUNKU 

ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY 

01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

- działalności zaniechanej    
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych    

 
Nota 34 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku. 

 
Nota 35  
 

PODZIAŁ ZYSKU NETTO LUB SPOSÓB 
POKRYCIA STRATY 

01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

Przekazanie zysku na kapitał zapasowy  709 487 
Pokrycie straty z roku ubiegłego 500   

Razem 500 709 487 
 
Nota 36 
 

SPOSÓB OBLICZENIA ZYSKU (STRATY) NA 
JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ ORAZ 
ROZWODNIONEGO ZYSKU (STRATY) NA 
JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ 

01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

a) zysk (strata) netto w tys. zł 500 199  
b) liczba akcji w szt. 5 277 364 5 277 364  
c) zysk (strata) netto / liczba akcji  0,09 0,04  

 
 

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych 
 
Nota 37 
 

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO 
SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH 

01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 109 124 167 
- inne środki pieniężne    
Razem 109 124 167 
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Nota 38 
 

WYKAZ ISTOTNYCH KOREKT 
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ UJĘTYCH W POZYCJI 

„INNE KOREKTY” 

01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

1. Łącznie korekty - działalność operacyjna    
- przekraczające 5% korekt w działalności 
operacyjnej    

a) inne korekty działalności operacyjnej    
 
Nota 39 
 

WYKAZ ISTOTNYCH INNYCH WPŁYWÓW 
I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 

PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI 

INWESTYCYJNEJ UJĘTYCH W 
POZYCJACH „INNE WPŁYWY Z 

AKTYWÓW FINANSOWYCH” I „INNE 
WYDATKI INWESTYCYJNE” 

01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

1. Łącznie wpływy - działalność inwestycyjna    
 - 5% wpływów w działalności inwestycyjnej    
a) Inne wpływy inwestycyjne razem    
2. Łącznie wydatki - działalność inwestycyjna    
   5% wydatków w działalności inwestycyjnej    
a) Inne wydatki inwestycyjne razem    

 
Nota 40 
 

WYKAZ ISTOTNYCH INNYCH WPŁYWÓW 
I WYDATKÓW FINANSOWYCH 
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI 
FINANSOWEJ UJĘTYCH W POZYCJACH 
„INNE WPŁYWY FINANSOWE” I „INNE 

WYDATKI FINANSOWE” 

01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

1. Łącznie wpływy – działalność finansowa    
    5% wpływów w działalności finansowej    
a) Inne wpływy finansowe razem    
2. Łącznie wydatki – działalność finansowa    
    5% wydatków w działalności finansowej    
a) Inne wydatki finansowe razem    
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Dodatkowe noty objaśniające 
 
Nota 1 Informacja o instrumentach finansowych  
 
Nota1.1. Kategorie instrumentów finansowych 
 

Lp. Treść 

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe  
2009 

1 Stan na początek okresu, w tym 5 455 
 Wycena 884 
2 Zwiększenia 1 486 
 - nabycie  812 
 - przekwalifikowanie  
 - wycena 674 
3 Zmniejszenia 1 890 

  - spłata 1 513 
 - sprzedaż  
 - wycena 377 
4 Stan na koniec okresu, z tego: 5 051 

4.1 ujawnione w bilansie krótkoterminowe zobowiązania finansowe  
 a) kredyty 419 
 b) zobowiązania z tytułu leasingów 4 632 

 

Lp. Treść 

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe  
2008 

1 Stan na początek okresu, w tym 4 120 
 Wycena  
2 Zwiększenia 2 747 
 - nabycie  2 232 
 - przekwalifikowanie  
 - wycena 515 
3 Zmniejszenia 1 412 

  - spłata 1 412 
 - sprzedaż  
 - wycena  
4 Stan na koniec okresu, z tego: 5 455 

4.1 ujawnione w bilansie krótkoterminowe zobowiązania finansowe  
 a) kredyty 116 
 b) zobowiązania z tytułu leasingów 5 339 
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Lp. Treść 

Pozostałe 
zobowiązania 

finansowe  
2007 

1 Stan na początek okresu, w tym 800 
 Wycena  
2 Zwiększenia 4 699 
 - nabycie  4 699 
 - przekwalifikowanie  
 - wycena  
3 Zmniejszenia 1 379 

  - spłata 1 172 
 - sprzedaż  
 - wycena 207 
4 Stan na koniec okresu, z tego: 4 120 

4.1 ujawnione w bilansie krótkoterminowe zobowiązania finansowe  
 a) kredyty 791 
 b) zobowiązania z tytułu leasingów 3 329 

 
 

Lp. Treść 
Pożyczki udzielone 
i należności własne 

2009 
1 Stan na początek okresu, w tym 91 
 Wycena  
2 Zwiększenia  
 - nabycie   
 - przekwalifikowanie  
 - wycena  
3 Zmniejszenia  
 - sprzedaż  
 - wycena  
4 Stan na koniec okresu, z tego: 91 

4.1 ujawnione w bilansie długo i krótkoterminowe aktywa finansowe  
 a) udzielone pożyczki długoterminowe 85 
 b) udzielone pożyczki krótkoterminowe 6 
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Lp. Treść 
Pożyczki udzielone 
i należności własne 

2008 
1 Stan na początek okresu, w tym 91 
 Wycena  
2 Zwiększenia  
 - nabycie   
 - przekwalifikowanie  
 - wycena  
3 Zmniejszenia  
 - sprzedaż  
 - wycena  
4 Stan na koniec okresu, z tego: 91 

4.1 ujawnione w bilansie długo i krótkoterminowe aktywa finansowe  
 a) udzielone pożyczki długoterminowe 85 
 b) udzielone pożyczki krótkoterminowe 6 

 

Lp. Treść 
Pożyczki udzielone 
i należności własne 

2007 
1 Stan na początek okresu, w tym 255 
 Wycena  
2 Zwiększenia 6 
 - nabycie  6 
 - przekwalifikowanie  
 - wycena  
3 Zmniejszenia 170 
 - spłata 170 
 - wycena  
4 Stan na koniec okresu, z tego: 91 

4.1 ujawnione w bilansie długo i krótkoterminowe aktywa finansowe  
 a) udzielone pożyczki długoterminowe 85 
 b) udzielone pożyczki krótkoterminowe 6 

 
 
Nota 1.2 Charakterystyka instrumentów finansowych jednostki 
 
Nota 1.2.1 Istotne informacje o instrumentach finansowych 
 
A. Rodzaj instrumentów finansowych  
Posiadane instrumenty finansowe: 
Należności z tytułu udzielonych pożyczek krótko i długoterminowych 
Zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek krótkoterminowych 
Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych kredytów bankowych 
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego krótko i długoterminowych 
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B. Metody i istotne założenia przyjęte do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań 
finansowych wycenianych w wartości godziwej 
 
Instrumenty finansowe wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty wynikającej z zawartych 
umów. 
 
C. Ujmowanie skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii 
dostępnych do sprzedaży 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły aktywa finansowe zaliczane do kategorii dostępnych do 
sprzedaży. 
 
D. Wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości 
godziwej i ujmowanie skutków ich przeszacowania  
 
W okresie sprawozdawczym nie dokonano przeszacowania instrumentów finansowych. 
 
E. Tabela zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych 
W okresie sprawozdawczym nie odnoszono wycen instrumentów finansowych na kapitał z 
aktualizacji wyceny. 
 
F. Zasady wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na 
rynku regulowanym 
 
W okresie sprawozdawczym nie nabywano instrumentów finansowych na rynku regulowanym. 
 
G. Obciążenie ryzykiem stopy procentowej 
 
Spółka korzysta z finansowania swojej działalności: kredytem w rachunku bieżącym, leasingiem oraz 
faktoringiem. W związku ze zmianami stóp procentowych, w oparciu o które ustalane jest 
oprocentowanie w/w zobowiązań finansowych Spółki, ryzyko to można uznać za istotne. Ewentualny 
wzrost stóp procentowych przy stosunkowo wysokim zadłużeniu Emitenta, może przełożyć się na 
wzrost bieżących zobowiązań. Zauważyć należy, że w roku 2009 stopy procentowe (WIBOR, 
EURIBOR) utrzymywały się na niskich poziomach w stosunku do lat ubiegłych. 
 
H. Obciążenie ryzykiem kredytowym  
 
Opisano powyżej w punkcie G. 
 
Nota 1.2.2  Aktywa finansowe wyceniane w wysokości skorygowanej ceny nabycia 
 
Na dzień bilansowy Spółka nie posiada aktywów finansowych wycenianych w wysokości 
skorygowanej ceny nabycia. 
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Nota 1.2.3  Aktywa i zobowiązania finansowe nie wyceniane w wartości godziwej 
 
Na dzień bilansowy posiadane przez Spółkę aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane były w 
wartości nominalnej. 
 
Nota 1.2.4 Umowy dotyczące przekształcenia aktywów finansowych w papiery wartościowe 
i/lub umowy odkupu 
 
Na dzień bilansowy Spółka nie posiada umów dotyczących przekształcenia aktywów finansowych w 
papiery wartościowe i/lub umowy odkupu. 
 
Nota 1.2.5  Powody zmian zasad wyceny aktywów finansowych 
 
Na dzień bilansowy Spółka nie zmieniała zasad wyceny aktywów finansowych. 
 
Nota 1.2.6  Kwoty odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych. 
 
Nota 1.2.7  Przychody z odsetek 
 
 01.01.2009 

-31.12.2009 
01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

Przychody z odsetek z aktywów 
finansowych: 5 5 11 

 - przeznaczonych do obrotu    
     w tym, odsetki niezrealizowane     
 - pożyczek udzielonych lub należności   
własnych 5 5 11 

    w tym, odsetki niezrealizowane 5 5  
 - utrzymywanych do terminu 
wymagalności    

   w tym, odsetki niezrealizowane    
- dostępnych do sprzedaży    
    w tym, odsetki niezrealizowane    
Odsetki niezrealizowane, razem, w 
tym: 5 5  

    - z terminem zapłaty do 3 miesięcy 5 5  
    - z terminem zapłaty powyżej 3 do 12 
m-cy 

   

    - z terminem zapłaty powyżej 12  
miesięcy 
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Nota 1.2.8 Odsetki niezrealizowane od pożyczek udzielonych lub należności własnych w części 
objętej odpisami aktualizującymi 

 
W okresie sprawozdawczym nie było konieczności objęcia niezrealizowanych odsetek odpisami 
aktualizującymi 
 
Nota 1.2.9 Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań finansowych 
 

 01.01.2009 
-31.12.2009 

01.01.2008 
-31.12.2008 

01.01.2007 
-31.12.2007 

Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań 
finansowych: 91 112 54 

 - przeznaczonych do obrotu    
    w tym odsetki niezrealizowane     
 - pozostałych krótkoterminowych 91 112 54 
    w tym odsetki niezrealizowane 15 5  
 - długoterminowych    
   w tym odsetki niezrealizowane    
Odsetki niezrealizowane, razem, w 
tym: 15 5  

    - z terminem zapłaty do 3 miesięcy 15 5  
    - z terminem zapłaty powyżej 3 do 
12 m-cy 

   

    - z terminem zapłaty powyżej 12  
miesięcy 

   

 
Nota 1.2.10 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 
 
Spółka działając na rynku europejskim, narażona jest na ryzyko zmienności kursów walutowych, 
które stara się ograniczyć. Jednym ze sposobów jest równoważenie przychodów i kosztów w walutach 
obcych, tj. w euro. Spółka część kosztów ponosi w walucie obcej oraz ma cześć umów leasingowych 
zawartych w walucie, w której osiąga przychody. 
Celem korzystania z instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na bieżącą 
działalność, wykorzystując w tym celu kredyty oraz leasingi. 
 
Nota 1.2.11 Zmiany w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie dotyczącym wyceny 
instrumentów zabezpieczających 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała aktualizacji wyceny w zakresie wyceny 
instrumentów zabezpieczających, a tym samym nie wystąpiły zmiany kapitału z tego tytułu. 
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NOTA 2  
DANE O POZYCJACH POZABILANSOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI 
ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH PRZEZ 
SPÓŁKĘ GWARANCJACH I PORĘCZENIACH (TAKŻE WEKSLOWYCH) 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych oraz nie udzielała 
gwarancji ani poręczeń. 
 
NOTA 3 
ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UZYSKANIA PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I 
BUDOWLI 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa ani jednostek 
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
 
NOTA 4 
PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIKI DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W DANYM 
OKRESIE LUB PRZEWIDZIALNEJ DO ZANIECHANIA W NASTĘPNYM OKRESIE 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie zaniechała żadnej działalności ani nie przewiduje zaniechania 
żadnej działalności w latach następnych. 
 
NOTA 5 
KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE, ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH NA WŁASNE POTRZEBY 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie wytwarzała środków trwałych w budowie ani środków 
trwałych na własne potrzeby. 
 
NOTA 6 
PONIESIONE NAKŁADY INWESTYCYJNE ORAZ PLANOWANE W OKRESIE 
NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY OD DNIA BILANSOWEGO NAKŁADY INWESTYCYJNE, 
W TYM NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE 
 
Nakłady inwestycyjne na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w okresie sprawozdawczym 
opisano w notach 1 i 2. 
W okresie najbliższych 12 miesięcy Spółka planuje przejść z ASO New Connect na rynek regulowany 
GPW oraz wyemitować dodatkowe akcje. Dokładne plany inwestycyjne zostaną opisane w prospekcie 
emisyjnym. 
 
NOTA 7 

 
Nota 7.1 Informacje o transakcjach Spółki / jednostek powiązanych z podmiotami 
powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 
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Spółka nie ma zawartych istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż 
rynkowe. 
 

Nota 7.2 DANE LICZBOWE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK POWIĄZANYCH  
Spółka nie posiada jednostek powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

 
Nota 8 

 
INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ 
KONSOLIDACJI 
 
W okresie sprawozdawczym spółka nie posiadała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają 
konsolidacji. 
 

Nota 9 
 
INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU, Z PODZIAŁEM NA GRUPY 
ZAWODOWE 
 

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
Pracownicy fizyczni 1 1 1 
Pracownicy umysłowi 8 8 6 
Razem zatrudnieni 9 9 7 

 
Nota 10 
 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD (W PIENIĄDZU I W NATURZE), 
WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH, ODRĘBNIE DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I 
NADZORUJĄCYCH 
 

  
1.01 –

31.12.2009 
1.01 –

31.12.2008 
1.01 –

31.12.2007 
Wynagrodzenia Zarządu, w tym: 158 140 44 
- wynagrodzenia 158 140 44 
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej, w 4 4 2 
- wynagrodzenia 4 4 2 
Razem wynagrodzenia 162 144 46 

 
Nota 11 

 
INFORMACJE O WARTOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POŻYCZEK, 
GWARANCJI, PORĘCZEŃ LUB INNYCH UMÓW ZOBOWIĄZUJĄCYCH DO 
ŚWIADCZEŃ NA RZECZ SPÓŁKI, UDZIELONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ OSOBOM 
ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM 
 
Dnia 29 maja 2006 roku został udzielona pożyczka Prezesowi Zarządu w kwocie 85 000 zł na okres 
10 lat z oprocentowaniem 5 % w stosunku rocznym. Odsetki są płatne z dołu na koniec każdego roku 
obowiązywania umowy, natomiast kapitał zostanie spłacony jednorazowo w dacie wymagalności. 
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Prezes Zarządu posiadał w prezentowanym okresie niespłacone zaliczki pobrane na cele 
służbowe. Na dzień 31.12.2007 roku kwotę 283 tys. zł, na dzień 31.12.2008 roku kwotę 164 
tys. zł oraz na dzień 31.12.2009 roku kwotę 247 tys. zł. 
 
Nota 11a 

INFORMACJE  NA TEMAT UMÓW Z BIEGŁYM REWIDENTEM LUB PODMIOTEM 
UPRAWNIONYM DO BADANIA ORAZ O WARUNKACH WYNAGRODZENIA 

 
Dnia 18 lutego 2008 roku została podpisana umowa z podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdania finansowego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz 
na przeprowadzenie badania planu przekształcenia Spółki z ograniczona odpowiedzialnością w Spółkę 
Akcyjną. 
Dnia 1 grudnia 2008 roku została podpisana umowa z podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdania finansowego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2008. 
Dnia 6 listopada 2009 roku została podpisana umowa z podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdania finansowego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz 
na wydanie opinii o historycznych informacjach finansowych za lata 2007-2009. Umowa została 
aneksowana w dniu 23 grudnia 2009 roku. 
 

 Wynagrodzenie 2009 r. 2008 r. 2007 r. 
Badania rocznego jednostkowego i 
skonsolidowanego  sprawozdania 
finansowego 

17 5 7 

Inne usługi poświadczające, w tym 
przegląd jednostkowego i 
skonsolidowanego sprawozdania 

31   

Usługi doradztwa podatkowego    
Pozostałe usługi   2 

Razem wynagrodzenia 48 5 9 
 

Nota 12 
 
INFORMACJE  O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH 
UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA BIEŻĄCY OKRES 
 
W sprawozdaniu za bieżący okres ujęto korekty błędów lat ubiegłych. Korekty te zostały 
przestawione w nocie 18 w dodatkowych notach i objaśnieniach. 
 

Nota 13 
 

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 
BILANSOWYM, NIEUWZGLĘDNIONYCH W SPRAWOZDANIU FINASOWYM  
 
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, które nie były uwzględnione w sprawozdaniu 
finansowym. 
 

Nota 14 
 
INFORMACJE O RELACJACH MIĘDZY PRAWNYM POPRZEDNIKIEM A SPÓŁKĄ 
ORAZ O SPOSOBIE I ZAKRESIE PRZEJĘCIA AKTYWÓW I PASYWÓW 
 
Trans Polonia Spółka Akcyjna jest następcą prawnym Trans Polonia Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która przejęła wszystkie prawa i obowiązki poprzednika prawnego oraz 
wszystkie składniki majątku spółki (aktywa i pasywa). 
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Przekształcenie nastąpiło 26.06.2008 roku. 
 

Nota 15 
 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKORYGOWANE WSKAŹNIKIEM INFLACJI 
 
Nie istnieją przesłanki do przeprowadzenia korekty analizowanych sprawozdań finansowych 
wskaźnikiem inflacji. 
 

Nota 16 
 
RÓŻNICE POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM I 
W DANYCH PORÓWNYWALNYCH A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I NIE 
OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI  
 
Trans Polonia S.A. (dawniej Trans Polonia Sp. z o.o.) w sporządzonym sprawozdaniu finansowym, w 
części dotyczącej porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie prezentuje 
dane różniące się w stosunku do danych ujętych w sprawozdaniach finansowych zbadanych przez 
biegłego rewidenta i zatwierdzonych Uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki. 
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Trans Polonia Sp. z o.o. oraz Trans Polonia S.A. za okresy 
01.01.2007-31.12.2007 i 01.01.2008-31.12.2008 zamieszczone w Prospekcie wymagały 
przekształcenia z tytułu korekt prezentacyjnych oraz korekt błędów w celu zapewnienia 
porównywalności danych finansowych. Przedstawienie korekt zawiera nota 18. 
 

Nota 17 
 

ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI I SPOSOBU 
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINNANSOWEGO DOKONANYCH W STOSUNKU 
DO POPRZEDNICH LAT OBROTOWYCH, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW 
WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I 
FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ. 
 

W stosunku do lat poprzednich nie zmieniono zasad (polityki) rachunkowości. 
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Nota 18 
 

DOKONANE KOREKTY BŁĘDÓW, ICH PRZYCZYNY, TYTUŁY ORAZ WPŁYW 
WYWOŁANYCH TYM SKUTKÓW FINANSOWYCH NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ I 
FINANSOWĄ, PŁYNNOŚĆ ORAZ WYNIK FINANSOWY I RENTOWNOŚĆ. 
  

Lp. Pozycja Stan na  
31.12.2008r. 

Korekty 
prezentacyj

ne 

Stan na 
31.12.2008r

. 

Korekty 
błędów  

Porównywal
ne dane na 

31.12.2008 r. 

A Aktywa trwałe 7 309   7 309 70 7 379 

I Wartości niematerialne 
i prawne           

1 Koszty zakończonych 
prac rozwojowych           

2 Wartość firmy           

3 Inne wartości 
niematerialne i prawne           

4 Zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne           

II Rzeczowe aktywa 
trwałe 6 905 87 6 992   6 992 

1 Środki trwałe 6 905   6 905   6 905 

a) 
grunty (w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego gruntu)     

  
  

  

b) 
budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i 
wodnej 

394 
  

394 
  

394 

c) urządzenia techniczne i 
maszyny 702   702   702 

d) środki transportu 5 802   5 802   5 802 
e) inne środki trwałe 8   8   8 

2 Środki trwałe w 
budowie   87 87   87 

3 Zaliczki na środki trwałe 
w budowie           

III Należności 
długoterminowe           

1 Od jednostek 
powiązanych           

2 Od pozostałych 
jednostek           

IV Inwestycje 
długoterminowe 172 -87 85   85 

1 Nieruchomości           

2 Wartości niematerialne i 
prawne           

3 Długoterminowe aktywa 
finansowe 85   85   85 

a) w jednostkach 
powiązanych           

  - udziały lub akcje           
- inne papiery           
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wartościowe 
- udzielone pożyczki           
- inne długoterminowe 
aktywa finansowe           

b) w pozostałych 
jednostkach 85   85   85 

  

- udziały lub akcje           
- inne papiery 
wartościowe           

- udzielone pożyczki 85   85   85 
- inne długoterminowe 
aktywa finansowe           

4 Inne inwestycje 
długoterminowe 87 -87       

V 
Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

232   232 70 302 

1 
Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 

230   230 70 300 

2 Inne rozliczenia 
międzyokresowe 2   2   2 

B Aktywa obrotowe 2 894 -16 2 878  -2 2 876 
I Zapasy           

1 Materiały           

2 Półprodukty i produkty 
w toku           

3 Produkty gotowe           
4 Towary           
5 Zaliczki na dostawy           

II Należności 
krótkoterminowe 2 654 -16 2 638  -63 2 575 

1 Należności od jednostek 
powiązanych           

a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty:           

  - do 12 miesięcy           
- powyżej 12 miesięcy           

b) inne           

2 Należności od 
pozostałych jednostek 2 654 -16 2 638  -63 2 575 
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a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty: 2 045   2 045  -63 1 983 

  - do 12 miesięcy 1 959   1 959  -63 1 896 
  - powyżej 12 miesięcy 87   87   87 

b) 

z tytułu podatków, 
dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i 
zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 

248 

  

248 

  

248 

c) inne 345   345   345 

d) dochodzone na drodze 
sądowej 16 -16   

  
  

III Inwestycje 
krótkoterminowe 130   130   130 

1 Krótkoterminowe 
aktywa finansowe 130   130   130 

a) w jednostkach 
powiązanych           

  

- udziały lub akcje           
- inne papiery 
wartościowe           

- udzielone pożyczki           
- inne krótkoterminowe 
aktywa finansowe           

b) w jednostkach 
pozostałych 6   6   6 

  

- udziały lub akcje           
- inne papiery 
wartościowe           

- udzielone pożyczki 6   6   6 
- inne krótkoterminowe 
aktywa finansowe           

c) środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 124   124   124 

  

- środki pieniężne w 
kasie i na rachunkach 124   124   124 

- inne środki pieniężne           
- inne aktywa pieniężne           

2 Inne inwestycje 
krótkoterminowe           

IV 
Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

110 
  

110  60 170 

AKTYWA RAZEM 10 203 -16 10 187 68 10 255 
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Lp. Pozycja Stan na  
31.12.2008r. 

Korekty 
prezentacyj

ne 

Stan na 
31.12.2008r

. 

Korekty 
błędów  

Porównywal
ne dane na 

31.12.2008 r. 

A Kapitał (fundusz) 
własny 2 353   2 353 -510 1 843 

I Kapitał (fundusz) 
podstawowy 528   528   528 

II 
Należne wpłaty na 
kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna) 

  
  

  
  

  

III Udziały (akcje) własne 
(wielkość ujemna)           

IV Kapitał (fundusz) 
zapasowy 1 116   1 116   1 116 

V Kapitał (fundusz) z 
aktualizacji wyceny           

VI Pozostałe kapitały 
(fundusze) rezerwowe           

VII Zysk (strata) z lat 
ubiegłych           

VII
I Zysk (strata) netto 709   709 -510 199 

IX 
Odpisy z zysku netto w 
ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) 

  
  

  
  

  

B 
Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania 

7 799 -16 7 835 369 8 203 

I Rezerwy na 
zobowiązania 101 -16 137   137 

1 
Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 

101   101 
  

101 

2 Rezerwa na świadczenia 
emerytalne i podobne           

  - długoterminowa           
- krótkoterminowa           

3 Pozostałe rezerwy 52 -16 36   36 

  - długoterminowa           
- krótkoterminowa 52 -16 36   36 

II Zobowiązania 
długoterminowe 3 988   3 988 369 4 357 

1 Wobec jednostek 
powiązanych           

2 Wobec pozostałych 
jednostek 3 988   3 988 369 4 357 

a) kredyty i pożyczki           

b) z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych           

c) inne zobowiązania   3 988 3 988 369 4 357 
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finansowe 
d) inne 3 988 -3 988       

III Zobowiązania 
krótkoterminowe 3 710   3 710  209 3 919 

1 Wobec jednostek 
powiązanych           

a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie wymagalności:           

  - do 12 miesięcy           
- powyżej 12 miesięcy           

b) inne           

2 Wobec pozostałych 
jednostek 3 710   3 710  209 3 919 

a) kredyty i pożyczki 116   116   116 

b) z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych           

c) inne zobowiązania 
finansowe   982 982   982 

d) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie wymagalności: 1 758   1 758  209 1 967 

  - do 12 miesięcy 1 758   1 758 209  1 967 
- powyżej 12 miesięcy           

e) zaliczki otrzymane na 
dostawy           

f) zobowiązania wekslowe           

g) 
z tytułu podatków, ceł, 
ubezpieczeń i innych 
świadczeń 

22   22 
  

22 

h) z tytułu wynagrodzeń           
i) inne 1 813 -982 831   831 
3 Fundusze specjalne      

IV Rozliczenia 
międzyokresowe           

1 Ujemna wartość firmy           

2 Inne rozliczenia 
międzyokresowe           

  - długoterminowe           
- krótkoterminowe           

PASYWA RAZEM 10 151 -16 10 187 68 10 255 
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  Korekty 
prezentacyjne 

Rachunek 
zysków i 
strat po 

korektach 

Korekty 
błędów  

Rachunek 
zysków      i   

strat   po 
korektach 

Lp. Pozycja 2008 r.   2008 r.   2008 r. 

A 
Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i 
materiałów 

13 811   13 811   13 811 

  - od jednostek powiązanych           

I Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 13 811   13 811   13 811 

II Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów           

B 
Koszt sprzedanych 
produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

12 981   12 981   12 981 

  - jednostkom powiązanym           

I Koszt wytworzenia 
sprzedanych produktów 12 981   12 981   12 981 

II Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów           

C Zysk/strata brutto na 
sprzedaży (A-B) 830   830   830 

D Koszty sprzedaży           
E Koszty ogólnego zarządu           

F Zysk/strata na sprzedaży (C - 
D - E) 830   830   830 

G Pozostałe przychody 
operacyjne 518 -100 418  -211 207 

I Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 40   40   40 

II Dotacje           
III Inne przychody operacyjne 478 -100 378  -211 166 
H Pozostałe koszty operacyjne 142 -100 42   42 

I 
Strata ze zbycia 
niefinansowych aktywów 
trwałych 

          

II Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych           

III Inne koszty operacyjne 142 -100 42   42 

I Zysk/strata na działalności 
operacyjne (F +G-H) 1 206   1 206  -211 995 

J Przychody finansowe 677 -672 5   5 

I Dywidendy z tytułu udziałów - 
w tym:           

  - od jednostek powiązanych           
II Odsetki , w tym: 5   5   5 

  - od jednostek powiązanych           
III Zysk ze zbycia inwestycji           

IV Aktualizacja wartości 
inwestycji           

V Inne 672 -672 0   0 
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K Koszty finansowe 1 275 -672 603 369 971 
I Odsetki, w tym: 112   112   112 

  - od jednostek powiązanych           
II Strata ze zbycia inwestycji           

III Aktualizacja wartości 
inwestycji           

IV Inne 1 163 -672 491 369 860 

L 
Zysk/strata brutto na 
działalności gospodarczej 
(I+J-K) 

609   609 -580 29 

Ł Wynik zdarzeń 
nadzwyczajnych            

I Zyski nadzwyczajne           
II Straty nadzwyczajne           
M Zyski/ straty brutto 609   609 -580 29 
N Podatek dochodowy 77   77   77 

O Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku -177   -177 -70 -247 

P Zysk/straty netto 709   709 -510 199 
 
 
 
Korekty dotyczące aktywów w  zł 

Nr 
korekty Pozycja 2008 

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 70  
2 Należności dochodzone na drodze sądowej -16  
3 Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy -63 
4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60 
   

Korekty dotyczące pasywów w  zł 
Nr 

korekty Pozycja 2008 
1 Inne zobowiązania finansowe długoterminowe 369 
2 Zysk (strata) netto -510 
3 Rezerwa na należność sądową -16  
4 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy 209 
   

Razem korekty wpływające na sumę bilansową 52 
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Zestawienie korekt 2008 roku zawiera poniższa tabela: 
 

KOREKTY BILANSU 31.12.2008 OPIS KOREKT 
Korekty wpływające na wynik / wynik lat ubiegłych: 
1 Inne zobowiązania finansowe 

długoterminowe 
-369 Korekta błędnej wyceny 

długoterminowych zobowiązań 
leasingowych 

2 Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

70 Korekta aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego dotycząca 
błędnej wyceny  

3 Należności krótkoterminowe od 
pozostałych jednostek z tytułu 
dostaw i usług  do 12 m-cy -63 

Korekta ujętych przychodów z tytułu 
kar dochodzonych na drodze sądowej 

4 Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 60 

5 Zobowiązania krótkoterminowe 
od pozostałych jednostek z tytułu 
dostaw i usług do 12 m-cy -209 

 Razem korekty wpływające na 
wynik 

-510  

Korekty prezentacyjne:  
1 Środki trwałe w budowie 87 Zmiana prezentacji nakładów na środek 

trwały oddany w leasing zwrotny 2 Inne inwestycje długoterminowe -87 
3 Należności dochodzone na drodze 

sądowej 
-16 Zmiana prezentacji odpisu na należności 

sporne (sądowe), zmiana wpłynęła na 
obniżenie sumy bilansowej 4 Pozostała rezerwa 

krótkoterminowa 
-16 

5 Inne zobowiązania 
długoterminowe  

-3 988 Zmiana prezentacji długoterminowego 
zobowiązania z tytułu leasingu 

6 Inne zobowiązania finansowe 
długoterminowe  

3 988 

7 Inne zobowiązania 
krótkoterminowe 

-982 Zmiana prezentacji krótkoterminowego 
zobowiązania z tytułu leasingu 

8 Inne zobowiązania finansowe 
krótkoterminowe 

982 
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KOREKTY RACHUNKU ZYSKÓW I 

STRAT 
01.01.2008 -
31.12.2008 

OPIS KOREKT 

Korekty wpływające na wynik: 

1 

Koszty finansowe inne 369 Korekta wyceny zobowiązań 
długoterminowych z tytułu leasingu – 
zwiększenie kosztów finansowych 

 
2 

Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (podatek 
odroczony) 

-70 Korekta podatku odroczonego 
dotycząca wyceny – zmniejszenie 
obciążeń wyniku netto  

3 
Pozostałe przychody operacyjne -211 Korekta przychodów z tytułu kar 

dochodzonych na drodze sądowej 

4 
Razem korekty wpływające na 
wynik 

510 Zmniejszenie wyniku netto 
spowodowane powyższymi korektami 

Korekty prezentacyjne:  
1 Pozostałe przychody operacyjne -100 Korekta prezentacyjna utworzenia i 

rozwiązania odpisu na nałożoną i 
anulowaną karę  

2 Pozostałe koszty operacyjne -100 

3 Dodatnie różnice kursowe -672 Prezentacja różnic kursowych per 
saldem 4 Ujemne różnice kursowe -672 

 

L
p. Pozycja Stan na  

31.12.2007r 

Korekty 
prezentacyjn

e 

Stan na 
31.12.2007r 

Korekty 
błędów  

Porównywalne 
dane na 

31.12.2007 r. 

A Aktywa trwałe 5 004   5 004  5 004 

I Wartości niematerialne 
i prawne           

1 Koszty zakończonych 
prac rozwojowych           

2 Wartość firmy           

3 Inne wartości 
niematerialne i prawne           

4 Zaliczki na wartości 
niematerialne i prawne           

II Rzeczowe aktywa 
trwałe 4 913  4 913   4 913 

1 Środki trwałe 4 898  4 898   4 898 

a) 
grunty (w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego gruntu)    

  
  

  

b) 
budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i 
wodnej 

340 
 

340 
  

340 

c) urządzenia techniczne i 
maszyny 536  536   536 

d) środki transportu 4 022  4 022   4 022 
e) inne środki trwałe      
2 Środki trwałe w budowie       

3 Zaliczki na środki trwałe 
w budowie 15    15    15 

II Należności          
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I długoterminowe 

1 Od jednostek 
powiązanych          

2 Od pozostałych 
jednostek          

I
V 

Inwestycje 
długoterminowe 85  85   85 

1 Nieruchomości          

2 Wartości niematerialne i 
prawne          

3 Długoterminowe aktywa 
finansowe 85   85   85 

a) w jednostkach 
powiązanych           

  

- udziały lub akcje           
- inne papiery 
wartościowe           

- udzielone pożyczki           
- inne długoterminowe 
aktywa finansowe           

b) w pozostałych 
jednostkach 85   85   85 

  

- udziały lub akcje           
- inne papiery 
wartościowe           

- udzielone pożyczki 85   85   85 
- inne długoterminowe 
aktywa finansowe           

4 Inne inwestycje 
długoterminowe         

V 
Długoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

7   7  7 

1 
Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 

4   4  4 

2 Inne rozliczenia 
międzyokresowe 3   3   3 

B Aktywa obrotowe 1 933 -16 1 917   1 917 
I Zapasy           
1 Materiały           

2 Półprodukty i produkty 
w toku           

3 Produkty gotowe           
4 Towary           
5 Zaliczki na dostawy           

II Należności 
krótkoterminowe 1 609 -16 1 593   1 593 

1 Należności od jednostek 
powiązanych           

a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty:           

  - do 12 miesięcy           
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- powyżej 12 miesięcy           
b) inne           

2 Należności od 
pozostałych jednostek 1 609 -16 1 593   1 593 

a) z tytułu dostaw i usług, o 
okresie spłaty: 1 119   1 119   1 119 

  - do 12 miesięcy 1 061   1 061   1 061 
  - powyżej 12 miesięcy 58   58   58 

b) 

z tytułu podatków, 
dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i 
zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 

161 

  

161 

  

161 

c) inne 313   313   313 

d) dochodzone na drodze 
sądowej 16 -16  0 

  
 0 

II
I 

Inwestycje 
krótkoterminowe 175   175   175 

1 Krótkoterminowe 
aktywa finansowe 173   173   173 

a) w jednostkach 
powiązanych           

  

- udziały lub akcje           
- inne papiery 
wartościowe           

- udzielone pożyczki           
- inne krótkoterminowe 
aktywa finansowe           

b) w jednostkach 
pozostałych 6   6   6 

  

- udziały lub akcje           
- inne papiery 
wartościowe           

- udzielone pożyczki 6   6   6 
- inne krótkoterminowe 
aktywa finansowe           

c) środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 167   167   167 

  

- środki pieniężne w 
kasie i na rachunkach 167   167   167 

- inne środki pieniężne           
- inne aktywa pieniężne           

2 Inne inwestycje 
krótkoterminowe 2     2    2 

I
V 

Krótkoterminowe 
rozliczenia 
międzyokresowe 

149 
  

149 
  

149 

AKTYWA RAZEM 6 937 -16 6 921  6 921 
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Lp. Pozycja Stan na  
31.12.2007r 

Korekty 
prezentacyjn

e 

Stan na 
31.12.2007r 

Korekty 
błędów  

Porównywalne 
dane na 

31.12.2007 r. 

A Kapitał (fundusz) 
własny 1 238   1 238  1 238 

I Kapitał (fundusz) 
podstawowy 500   500   500 

II 
Należne wpłaty na 
kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna) 

  
  

  
  

  

III 
Udziały (akcje) 
własne (wielkość 
ujemna) 

  
  

  
  

  

IV Kapitał (fundusz) 
zapasowy 261   261   261 

V Kapitał (fundusz) z 
aktualizacji wyceny           

VI 
Pozostałe kapitały 
(fundusze) 
rezerwowe 

  
  

  
  

  

VII Zysk (strata) z lat 
ubiegłych -10    -10   -10  

VIII Zysk (strata) netto 487   487  487 

IX 

Odpisy z zysku netto 
w ciągu roku 
obrotowego 
(wielkość ujemna) 

  

  

  

 

  

B 
Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania 

5 699 -16 5 683  5 683 

I Rezerwy na 
zobowiązania 68 -16 52  52 

1 
Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 

52   52 
 

52 

2 
Rezerwa na 
świadczenia 
emerytalne i podobne 

         

  - długoterminowa          
- krótkoterminowa          

3 Pozostałe rezerwy 16 -16 0  0 

  - długoterminowa          
- krótkoterminowa 16 -16 0  0 

II Zobowiązania 
długoterminowe 2 756   2 756  2 756 

1 Wobec jednostek 
powiązanych           

2 Wobec pozostałych 
jednostek 2 756   2 756  2 756 

a) kredyty i pożyczki          

b) 
z tytułu emisji 
dłużnych papierów 
wartościowych     
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c) inne zobowiązania 
finansowe   2 756  2 756  2 756 

d) inne 2 756 - 2 756  0    0 

III Zobowiązania 
krótkoterminowe 2 852   2 852   2 852 

1 Wobec jednostek 
powiązanych           

a) 
z tytułu dostaw i 
usług, o okresie 
wymagalności: 

          

  - do 12 miesięcy           
- powyżej 12 miesięcy           

b) inne           

2 Wobec pozostałych 
jednostek 2 852   2 852   2 852 

a) kredyty i pożyczki 791   791   791 

b) 
z tytułu emisji 
dłużnych papierów 
wartościowych     

  
 

  

c) inne zobowiązania 
finansowe   573 573  573 

d) 
z tytułu dostaw i 
usług, o okresie 
wymagalności: 

1 427   1 427  1 427 

  - do 12 miesięcy 1 427   1 427  1 427 
- powyżej 12 miesięcy          

e) zaliczki otrzymane na 
dostawy          

f) zobowiązania 
wekslowe          

g) 
z tytułu podatków, ceł, 
ubezpieczeń i innych 
świadczeń 

22   22 
 

22 

h) z tytułu wynagrodzeń          
i) inne 613 -573 40  40 
3 Fundusze specjalne      

IV Rozliczenia 
międzyokresowe  23    23   23 

1 Ujemna wartość firmy          

2 Inne rozliczenia 
międzyokresowe  23    23   23 

  - długoterminowe          
- krótkoterminowe  23    23   23 

PASYWA RAZEM 6 937 -16 6 921  6 921 
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  Korekty 
prezentacyjne 

Rachunek 
zysków i 
strat po 

korektach 

Korekty 
błędów  

Rachunek 
zysków      i   

strat   po 
korektach 

Lp. Pozycja 2007 r.   2007 r.   2007 r. 

A 
Przychody netto ze sprzedaży 
produtów, towarów i 
materiałów 

10 194   10 194   10 194 

  - od jednostek powiązanych           

I Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 10 194   10 194   10 194 

II Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów           

B 
Koszt sprzedanych 
produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

9 458   9 458   9 458 

  - jednostkom powiązanym           

I Koszt wytworzenia 
sprzedanych produktów 9 458   9 458   9 458 

II Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów           

C Zysk/strata brutto na 
sprzedaży (A-B) 736   736   736 

D Koszty sprzedaży           
E Koszty ogólnego zarządu           

F Zysk/strata na sprzedaży (C - 
D - E) 736   736   736 

G Pozostałe przychody 
operacyjne 167 -30 137   137 

I Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych        

II Dotacje           
III Inne przychody operacyjne 167 -30 137   137 
H Pozostałe koszty operacyjne 111 -30 81   81 

I 
Strata ze zbycia 
niefinansowych aktywów 
trwałych 

   11  11    11 

II Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych           

III Inne koszty operacyjne 111 -41 70   70 

I Zysk/strata na działalności 
operacyjne (F +G-H) 792   792   792 

J Przychody finansowe 220  220   220 

I Dywidendy z tytułu udziałów - 
w tym:           

  - od jednostek powiązanych           
II Odsetki , w tym: 11   11   11 

  - od jednostek powiązanych           
III Zysk ze zbycia inwestycji           

IV Aktualizacja wartości 
inwestycji           

V Inne 209  209   209 
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K Koszty finansowe 451  451  451 
I Odsetki, w tym: 54   54   54 

  - od jednostek powiązanych           
II Strata ze zbycia inwestycji           

III Aktualizacja wartości 
inwestycji           

IV Inne 398  398  398 

L 
Zysk/strata brutto na 
działalności gospodarczej 
(I+J-K) 

561   561  561 

Ł Wynik zdarzeń 
nadzwyczajnych           

I Zyski nadzwyczajne          
II Straty nadzwyczajne          
M Zyski/ straty brutto 561   561  561 
N Podatek dochodowy 26  48 74   74 

O Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku 48  -48 0  0 

P Zysk/straty netto 487   487  487 
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Zestawienie korekt 2007 zawiera poniższa tabela: 
 

KOREKTY BILANSU 31.12.2007 OPIS KOREKT 
Korekty prezentacyjne:  

1 
Należności dochodzone na drodze 
sądowej -16 Zmiana prezentacji odpisu na 

należności sporne (sądowe), 
zmiana wpłynęła na obniżenie 
sumy bilansowej 2 

Pozostała rezerwa 
krótkoterminowa -16 

3 
Inne zobowiązania 
długoterminowe  

-2 756  Zmiana prezentacji 
długoterminowego zobowiązania 
z tytułu leasingu 

4 
Inne zobowiązania finansowe 
długoterminowe  

 2 756 

5 
Inne zobowiązania 
krótkoterminowe -573 Zmiana prezentacji 

krótkoterminowego zobowiązania 
z tytułu leasingu 

6 
Inne zobowiązania finansowe 
krótkoterminowe 573 

 
 

KOREKTY RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT 

01.01.2007 -
31.12.2007 

OPIS KOREKT 

Korekty prezentacyjne:  
1 Pozostałe przychody operacyjne -30 Korekta prezentacyjna straty na 

zbyciu niefinansowych aktywów 
trwałych  

2 Pozostałe koszty operacyjne, w 
tym 
Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 
Inne koszty operacyjne 

-30 
11 

 
-41 

3 Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku 

-48 Korekta prezentacyjna podatku 
odroczonego 

4 Podatek odroczony 48 
 

Nota 19 
 
W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA NIEPEWNOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI 
KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI, OPIS TYCH NIEPEWNOŚCI ORAZ 
STWIERDZENIE, ŻE TAKA NIEPEWNOŚĆ WYSTĘPUJE 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 
 

Nota 20 
 

INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK 
 
W okresach objętych sprawozdaniami finansowymi publikowanymi w niniejszym prospekcie Spółka 
nie łączyła się z innymi jednostkami.  Spółka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe. 
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Nota 21 
 
W PRZYPADKU NIESTOSOWANIA W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM DO WYCENY 
UDZIAŁÓW I AKCJI W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - METODY PRAW 
WŁASNOŚCI - NALEŻY PRZEDSTAWIĆ SKUTKI, JAKIE SPOWODOWAŁOBY JEJ 
ZASTOSOWANIE ORAZ JAK WPŁYNĘŁOBY NA WYNIK FINANSOWY. 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 
 
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 

20.2. Dane finansowe pro forma 
 
Nie miały miejsca zdarzenia spełniające przesłanki do sporządzenia sprawozdań finansowych pro 
forma. 
 

20.3. Wskazanie innych informacji w Prospekcie Emisyjnym, które zostały zbadane przez 
biegłych rewidentów. 

 
W Dokumencie Rejestracyjnym Prospektu zostały zawarte zbadane przez biegłych rewidentów 
sprawozdania finansowe Spółki za lata 2007 – 2009. W pkt. 2.8. części Prospektu pt. Czynniki Ryzyka 
zamieszona została informacja potwierdzona przez biegłego rewidenta dotycząca stanu majątku 
trwałego Spółki na dzień 31.12.2009 roku oraz stanu majątku trwałego nabytego przez Spółkę w 
okresie od 01.01.2010 roku do 30.04.2010 roku. 
 

20.4. Wskazanie źródeł danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie Emisyjnym, 
które nie pochodzą ze sprawozdań finansowych Emitenta zbadanych przez biegłego 
rewidenta. 

 
W Dokumencie Rejestracyjnym Prospektu zostały zamieszczone wybrane dane finansowe za I kwartał 
2010 roku, które nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 

20.5. Data najnowszych informacji finansowych 
 
Ostatnie roczne informacje finansowe, które zostały zbadane przez biegłego rewidenta pochodzą ze 
sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.  
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20.6. Śródroczne i inne informacje finansowe 
 
Po dacie ostatnich sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 
2009 Emitent opublikował sprawozdanie finansowe za I i II kwartał 2010 roku. 
 
20.6.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za I kwartał 2010 roku 
 
 

1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT 

 
 

  

za okres 01.01.2009-
31.03.2009 

za okres 01.01.2010-
31.03.2010 

Przychody netto ze sprzedaży 2 040 464,66   2 003 593,60   
Amortyzacja 194 076,20   213 172,74   
Zysk (strata) ze sprzedaży 28 962,55   72 055,55   
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 249,51   94 207,28   
Zysk (strata) brutto 11 618,66   15 245,19   
Zysk (strata) netto 11 618,66   15 245,19   
Aktywa razem 10 146 391,19   9 974 127,68   
Aktywa trwałe 7 425 423,93   7 175 166,09   
Aktywa obrotowe 2 720 967,26   2 798 961,59   
Należności długoterminowe 0,00   0,00   
Należności krótkoterminowe 2 409 061,87   2 476 903,66   
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, 115 440,84   76 480,63   
Kapitał własny 2 364 453,78   2 358 713,52   
Kapitał zakładowy 527 736,40   527 736,40   
Zobowiązania długoterminowe 4 074 405,01   3 646 254,58   
Zobowiązania krótkoterminowe 3 507 910,57   3 616 274,94   
 
 
 

2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

 
 
Początek 2010 roku stał pod znakiem przygotowania taboru transportowego do sezonu przewozu mas 
bitumicznych oraz aktywnego pozyskiwania zleceń transportowych od dotychczasowych klientów w 
obszarze płynnej chemii. 
W I kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 2 miliony złotych i były zbliżone do 
przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego. Znaczącej poprawie uległy wyniki 
operacyjne Spółki. Zysk ze sprzedaży wzrósł o blisko 150% do poziomu 72 tys., natomiast zysk z 
działalności operacyjnej wzrósł o 160% do poziomu 94 tys. W I kwartale 2010 roku zysk netto 
wyniósł 15 tys. zł, co również prezentuje go korzystnie na tle zeszłorocznego wyniku analogicznego 
okresu. Tak dobre wyniki udało się uzyskać pomimo długiej zimy i utrzymujących się ujemnych 
temperatur, które to mają wpływ na termin rozpoczęcia sezonu na przewóz asfaltów. Należy 
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zauważyć, że prowadzona przez Spółkę działalność charakteryzuje się sezonowością w tym zakresie i 
najwięcej przewozów realizowanych jest w okresie od maja do listopada.  
Spółka przewiduje, iż znaczący wzrost przychodów w tym obszarze prowadzonej działalności nastąpi 
już w II kwartale 2010 roku i będzie wynikiem podpisanych umów na początku kwietnia bieżącego 
roku z Lotos Asfalt Sp. z o.o. na świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu asfaltów oraz 
ciężkiego oleju opałowego na terenie kraju i zagranicy. 
 
 

3. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU 
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 
Aktywność Zarządu obejmowała działania mające na celu wypełnienie strategii zakładającej 
zwiększanie przychodów ze sprzedaży wysokospecjalistycznych usług przewozu płynnych ładunków 
chemicznych i mas bitumicznych. W opinii Zarządu dla dalszego rozwoju niezbędne jest 
przeprowadzenie inwestycji mających na celu zakup nowoczesnych jednostek transportowych. 
Inwestycje pozwolą dostosować poziom i wielkość oferowanych usług do potrzeb Klientów. Z tego 
względu podjęto decyzję o pozyskaniu kapitału z emisji kolejnej serii akcji  i przeniesienie notowań 
akcji z ASO NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych. O przygotowaniach 
z tym związanych Spółka informowała w ostatnim raporcie kwartalnym. W wyniku przyjętych przez 
akcjonariuszy uchwał, w dniu 8.02.2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 
23.04.2010 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uchwalono między innymi: podwyższenie 
kapitału, wprowadzenie akcji serii B, C i nowo emitowanych akcji serii D na rynek regulowany oraz 
dokonano zmian w dokumentach korporacyjnych Spółki w celu dostosowania ich do nowelizacji 
Kodeksu Spółek Handlowych oraz zasad funkcjonowania spółek publicznych notowanych na rynku 
podstawowym. W najbliższym czasie nastąpi złożenie prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego. 
Spółka w prezentowanym okresie nie publikowała prognoz wyników finansowych. 
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20.6.2. Sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2010 roku 
 

1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT 

 

  

za okres 
01.01.2009-
30.06.2009 

za okres 
01.01.2010-
30.06.2010 

za okres 
01.04.2009-
30.06.2009 

za okres 
01.04.2010-
30.06.2010 

Przychody netto ze sprzedaży 5 274 395,92   7 631 630,68   3 233 931,26  5 628 037,08   
Amortyzacja 399 942,26   424 333,22   205 866,06   211 160,48   
Zysk (strata) ze sprzedaży 274 573,77   284 056,74   245 611,22   212 001,19   
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 326 110,31   322 161,57   289 860,80   227 954,29   
Zysk (strata) brutto 227 160,88   189 081,15   215 542,22   173 835,96   
Zysk (strata) netto 227 160,88   189 081,15   215 542,22   173 835,96   
Aktywa razem 10 726 249,98   14 306 064,32       
Aktywa trwałe 7 290 019,88   7 006 014,82       
Aktywa obrotowe 3 436 230,10   7 300 049,50       
Należności długoterminowe 0,00   0,00       
Należności krótkoterminowe 3 203 354,00   6 946 619,47       
Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne, 121 830,53   50 296,08       
Kapitał własny 2 579 996,00   2 532 549,48       
Kapitał zakładowy 527 736,40   527 736,40       
Zobowiązania długoterminowe 4 066 158,26   3 646 254,58       
Zobowiązania krótkoterminowe 3 889 473,89   7 820 255,16       
Liczba akcji 5 277 360 5 277 360     
Zysk na akcję  0,04   0,04       
Wartość księgowa na akcję 0,49   0,48       
 
 
 

2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

 
W pierwszych II kwartałach 2010 roku Spółka odnotowała znaczący wzrost przychodów w stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły o ponad 44% i 
osiągnęły wartość 7.632 tys. pln. Dynamika ta jest szczególnie widoczna  w trakcie analizy 
przychodów osiągniętych w II kwartale 2010 roku, w którym to Spółka osiągnęła przychody netto ze 
sprzedaży w wysokości wyższej niż w całym pierwszym półroczu 2009 roku. Tak znacząca dynamika 
przychodów miała miejsce głównie w obszarze prowadzonej przez Spółkę działalności jaką jest 
transport mas bitumicznych i była wynikiem podpisanych na początku kwietnia bieżącego roku umów 
z Lotos Asfalt Sp. z o.o. oraz innymi podmiotami działającymi na tym rynku. Przedmiotem umów jest 
świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu asfaltów oraz ciężkiego oleju opałowego na 
terenie kraju i zagranicy. Spółka prowadzi działalność w tym zakresie praktycznie od początku swojej 
działalności i w chwili obecnej udało się jej pozyskać do obsługi logistycznej znaczącą część rynku 
transportowego w zakresie transportu i logistyki mas bitumicznych.  Umowa z największym Klientem 
w tym zakresie, którym jest Lotos Asfalt Sp. z o.o., została zawarta na czas określony i obowiązuje od 
dnia zawarcia do dnia 31.12.2012r. Zakładając, że uda się utrzymać taką dynamikę przychodów w 
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kolejnych miesiącach, Spółka powinna wypracować ponad 20 mln pln przychodów na koniec 2010 
roku. Ma to pokrycie również w realizowanych projektach budowy dróg i autostrad w Polsce, w 
związku z którymi Trans Polonia widzi duże perspektywy rozwoju w tym obszarze działalności.  
Znaczący wzrost przychodów w ostatnich dwóch miesiącach znalazł również odzwierciedlenie w 
bilansie Spółki. Ponad dwukrotnie wzrosły zarówno należności krótkoterminowe jak i zobowiązania 
krótkoterminowe. W wyniku tego zmieniła się struktura aktywów i pasywów. We wcześniejszych 
okresach aktywa trwałe stanowiły około 70% aktywów, natomiast obecnie wartość aktywów trwałych 
i aktywów obrotowych  kształtuje się na zbliżonym poziomie. 
Wyniki operacyjne ukształtowały się na zbliżonym poziomie w stosunku do pierwszego półrocza roku 
poprzedniego. Zysk ze sprzedaży wyniósł 284 tys. pln, natomiast zysk z działalności operacyjnej 322 
tys. pln. Z uwagi na fakt, iż pierwsze półrocze było poświęcone zbudowaniu odpowiedniego zaplecza 
służącego obsłudze znacznie zwiększonego rynku, dynamika przychodów nie miała odzwierciedlenia 
w wynikach operacyjnych. Oczekujemy, iż nakład pracy poniesiony na realizację celów w pierwszym 
półroczu wpłynie znacząco na wyniki Spółki w drugim półroczu 2010r 
 

3. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU 
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 
Dużą aktywnością w II kwartale 2010 roku wykazała się Spółka w związku z pracami, których celem 
było należyte wykonanie kontraktów opisanych we wcześniejszym punkcie niniejszego raportu. Z 
racji znaczącego zwiększenia ilości zleceń, Spółka zdecydowała się zatrudnić nowych pracowników 
oraz nawiązać współpracę z podwykonawcami, którzy świadczą usługi na rzecz Trans Polonii.  
W związku z zaistniałym rozwojem działalności oraz dalszymi perspektywami wzrostu, Spółka 
zamierza zwiększyć ilość posiadanych jednostek transportowych. Z tego względu Emitent kontynuuje 
proces zmiany rynku notowań akcji z ASO NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. i powiązaną z tym nową emisją akcji. 
W dniu 23 kwietnia 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans polonia S.A. podjęło uchwałę w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z 
pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz uchwałę w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i 
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C i D.  
Ponadto w dniu 1 czerwca 2010 r. został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o 
zatwierdzenie prospektu emisyjnego. W chwili obecnej Spółka oczekuje na jego zatwierdzenie. 
Przewiduje się, że oferta publiczna akcji i zmiana rynku notowań nastąpi do końca bieżącego roku, o 
czym Spółka będzie informować w raportach bieżących. 
Spółka w prezentowanym okresie nie publikowała prognoz wyników finansowych. 

20.7. Polityka dywidendy 
 
Opis polityki Emitenta odnośnie wypłaty dywidendy oraz wszystkich ograniczeń w tym zakresie. 
 
Zasadą polityki Zarządu odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości 
wypracowanego zysku i możliwości Spółki. Zarząd zgłaszając propozycje dotyczące możliwości 
wypłaty dywidendy kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału 
niezbędnego do rozwoju działalności 
 
Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu 
straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zgodnie ze Statutem 
winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Uprawnionymi do 
dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają akcje w dniu, który Walne 
Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Walne 
Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Statut Emitenta 
przewiduje możliwość wypłaty zaliczki na dywidendę na warunkach wynikających z kodeksu spółek 
handlowych.  
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Emitent nie ustanowił w Statucie żadnych ograniczeń w zakresie polityki dywidendy w stosunku do 
uregulowań przewidzianych w KSH. 
 

Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy objęty historycznymi informacjami 
finansowymi.  
Emitent powstał dnia 26 czerwca 2008 r. w wyniku przekształcenia poprzednika prawnego Emitenta 
Trans Polonia Sp. z o.o. Poprzednik prawny Emitenta  w 2007 roku nie wypłacał wspólnikom 
dywidendy z zysku. Pierwszy zysk został wypracowany przez Emitenta w 2008 r. Emitent dotychczas 
nie wypłacał akcjonariuszom dywidendy z zysku.  

Na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 maja 2009 r. 
zysk osiągnięty w roku obrotowym 2008 w wysokości 254 803,66 zł został w całości przeznaczony na 
kapitał zapasowy Emitenta.  

Na podstawie uchwały nr  7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 kwietnia 2010 
r. zysk osiągnięty w roku obrotowym 2009 r. w wysokości 500.343,00 zł przeznaczyć na pokrycie 
straty z lat ubiegłych.  
 

20.8. Postępowania sądowe i arbitrażowe 
 
Według najlepszej wiedzy Emitenta: na dzień zatwierdzenia Prospektu wobec Emitenta nie toczą się i 
w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne postępowania przed organami rządowymi ani 
inne postępowania sądowe lub arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości 
istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta. 
 

20.9. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta 
 
Od daty zakończenia ostatniego okresu obrotowego, za który opublikowano informacje finansowe 
(śródroczne informacje finansowe), w sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta nie zaszły 
znaczące zmiany. 
 

21. Informacje dodatkowe 

21.1. Kapitał zakładowy 
21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału zakładowego: 
 
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 527.736,40 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy 
siedemset trzydzieści sześć  złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na: 

 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

 277 364 (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji 
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa 
głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcje serii B i C nie są uprzywilejowane. 

Wszystkie akcje serii A, B i C zostały w pełni opłacone. 
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Akcje serii C znajdują się w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. 

21.1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału  
 
Emitent nie emitował akcji, które nie reprezentują kapitału zakładowego. 

 
21.1.3. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta w posiadaniu 

Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta. 
 
Według wiedzy Zarządu nie występują akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu 
Emitenta lub podmiotów zależnych Emitenta. 
 

21.1.4. Zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami, ze 
wskazaniem zasad i procedur, którym podlega ich zamiana i subskrypcja 
 
Emitent nie emitował zamiennych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów 
wartościowych z warrantami. 
 
 

21.1.5. Wszelkie prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego lub 
zobowiązania do podwyższenia kapitału 
 
Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego. 

 
21.1.6. Kapitał dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego 

zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji 
 
Według najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieje kapitał dowolnego członka grupy, który jest 
przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie 
się on przedmiotem opcji. 
 

21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału zakładowego z podkreśleniem informacji o 
wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi. 
 
Na dzień 1 stycznia 2007 r. kapitał zakładowy poprzednika prawnego Emitenta – Trans Polonia Sp. z 
o.o. wynosił 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzielił się na 10 000 równych udziałów 
o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. 

Dnia 26 maja 2008 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Trans Polonia Sp. z o.o. podjęło 
uchwałę w sprawie przekształcenia w Trans Polonia Spółkę Akcyjną. Przekształcenie zostało 
zarejestrowane postanowieniem Sadu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 czerwca 2008 r. 

W dniu utworzenia kapitał zakładowy Emitenta wynosił 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy 
złotych) i dzielił się na 2 500 000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych o wartości 0,10 zł 
(słownie: dziesięć groszy) każda oraz 2 500 000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości 0, 10 zł 
(słownie: dziesięć groszy) każda.  

W dniu 29 lipca 2008 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o emisji nie mniej niż 200 000 i nie więcej 
niż 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. w drodze 
subskrypcji prywatnej. Uchwała została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 ust. 6 
Statutu Emitenta. 
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Rejestracja podwyższenia nastąpiła postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 września 2008 r. sygn. akt.: GD. 
VII. NS – REJ. KRS. 012870/08/228. 

Dnia 17 listopada 2009 r. na żądanie akcjonariusza Emitenta złożone na podstawie art. 334 § 2 KSH  
Zarząd Emitenta dokonał zamiany 200.000 akcji zwykłych imiennych serii B na akcje na okaziciela.  

W związku z dokonana zmianą kapitał za kładowy Emitenta wynosił 527.736,40 zł (słownie: pięćset 
dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzielił się na: 

 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o 
nominale 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda; 

 2 300 000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o nominale 
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

 277 364 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C o nominale 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.  

 

W dniu  8 lutego 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 5 w 
sprawie zmiany 2.300.000 akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela. Rejestracja zmiany akcji 
nastąpiła  postanowieniem  Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 czerwca 2010 r. sygn. akt.: GD.VII NS – REJ. 
KRS/009343/10/430. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 527.736,40 zł (słownie: pięćset 
dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na: 

 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o 
nominale 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

 277 364 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C o nominale 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.  

 

21.2. Umowa spółki i statut 
21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta  

 
Przedmiotem działania Emitenta, określonym w § 5 Statutu zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności jest:  

 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, (PKD 43.11.Z); 

 Przygotowanie terenu pod budowę, (PKD 43.12.Z); 

 Pozostały transport lądowy pasażerski, (PKD 49.3); 

 Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, (PKD 49.31.Z); 

 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, (PKD 49.39.Z); 

 Transport drogowy towarów, (PKD 49.41.Z); 

 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca Transport, (PKD 52); 

 Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, (PKD 52.10.A); 
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 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, (PKD 52.10.B); 

 Działalność usługowa wspomagająca transport, (PKD 52.2); 

 Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, (PKD 52.21.Z); 

 Przeładunek towarów, (PKD 52.24); 

 Przeładunek towarów w portach morskich, (PKD 52.24.A); 

 Przeładunek towarów w portach śródlądowych, (PKD 52.24.B); 

 Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, (PKD 52.24.C); 

 Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport, (PKD 52.29); 

 Działalność morskich agencji transportowych, (PKD 52.29.A); 

 Działalność śródlądowych agencji transportowych, (PKD 52.29.B); 

 Działalność pozostałych agencji transportowych, (PKD 52.29.C); 

 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, (PKD 68.10.Z); 

 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, (PKD 68.20.Z); 

 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, (PKD 68.3); 

 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, (PKD 68.31.Z); 

 Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, (PKD 68.32.Z); 

 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, (PKD 77.1); 

 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, (PKD 77.11.Z); 

 Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, (PKD 
77.12.Z); 

 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, (PKD 77.31.Z); 

 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, (PKD 77.32.Z); 

 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, (PKD 77.33.Z); 

 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, (PKD 77.39.Z). 

Statut nie określa celu działalności Emitenta. 

 
 

21.2.2. Podsumowanie wszystkich postanowień Statutu lub Regulaminów Emitenta 
odnoszących  się do członków organów zarządzających i  nadzorczych. 

 
ZARZĄD 

Zarząd Emitenta składa się z 1 do 5 członków. W tych granicach liczbę członków Zarządu określa 
Rada Nadzorcza. W chwili obecnej Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. 

Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania jednego członka zarządu w 
przypadku zarządu jednoosobowego lub dwuosobowego; dwóch członków zarządu w przypadku 
zarządu trzyosobowego lub czteroosobowego, trzech członków zarządu w przypadku zarządu 
pięcioosobowego. Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. 

Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Prezesa Zarządu 
jednemu z członków zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Rada 
Nadzorcza powierza funkcje wiceprezesa lub członka Zarządu. 
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Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej lat 5, lecz mogą być 
odwoływani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał. 

Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego do powoływania określonej liczby członków Zarządu 
wygasają z chwilą zmniejszenia liczby głosów posiadanych przez niego na Walnym Zgromadzeniu 
poniżej 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu przez Dariusza 
Stanisława Cegielskiego, w sposób określony powyżej dokonywane jest poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk osób powołanych w skład Zarządu ze 
wskazaniem powierzonych im funkcji. 

W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wszystkich członków Zarządu 
powołuje Rada Nadzorcza. 

W związku z wniesieniem przez Dariusza Stanisława Cegielskiego posiadanych akcji Emitenta do 
spółki prawa cypryjskiego Vataro Hodings Ltd z siedzibą w Limassol utracił on przysługujące mu 
uprawnienia do powoływania członków Zarządu Emitenta. 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie bez 
względu na liczbę członków Zarządu. W przypadku pozostałych członków Zarządu wieloosobowego 
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu (w tym Prezesa lub wiceprezesa) lub członka 
Zarządu z prokurentem. 

W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego 
posiedzenia i im przewodniczy, a także nadzoruje działalność pozostałych członków Zarządu w 
zakresie, w jakim samodzielnie prowadzą oni sprawy Spółki. 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. 
W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

W umowach między Emitentem a członkami Zarządu Emitenta reprezentuje Rada Nadzorcza lub 
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami 
konkurencyjnymi lub uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej 
osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce 
kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo 
akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.  
 

RADA NADZORCZA 

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków, przy czym w razie posiadania przez Spółkę statusu 
spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. W tych granicach liczbę członków 
określa Walne Zgromadzenie. Obecnie Rada Nadzorcza Emitenta składa się z 5 członków.  

Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania dwóch członków Rady 
Nadzorczej w przypadku Rady trzyosobowej lub czteroosobowej, trzech członków Rady Nadzorczej 
w przypadku Rady pięcioosobowej lub sześcioosobowej, czterech członków Rady Nadzorczej w 
przypadku Rady siedmioosobowej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne 
Zgromadzenie. 

Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej jednemu z jej członków. 

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat, przy czym 
mogą być oni odwołani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał. 

Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez 
Dariusza Stanisława Cegielskiego dokonywane jest poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli 
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zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. 

Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wygasają z chwilą zmniejszenia liczby głosów 
posiadanych przez niego na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20 % ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. 

W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wszystkich członków Rady 
Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. 

W związku z wniesieniem przez Dariusza Stanisława Cegielskiego posiadanych akcji Emitenta do 
spółki prawa cypryjskiego Vataro Hodings Ltd z siedzibą w Limassol utracił on przysługujące mu 
uprawnienia do powoływania członków Rady Nadzorczej Emitenta. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi: 

a) ocena sprawozdań finansowych Emitenta,  

b) ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a 
także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny, 

c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Emitenta, 

d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 
Zarządu Spółki, 

e) wybieranie i odwoływanie – ze swego grona – Wiceprzewodniczącego Rady, 

f) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego 
wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z 
innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 

g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub 
udziału w nieruchomości, 

h) wyrażanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu, 

i) reprezentowanie Emitenta w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach między Emitentem 
a członkami Zarządu Emitenta, 

j) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, 

k) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, 

l) zatwierdzanie regulaminów Spółki oraz regulaminu Zarządu, 

m) opiniowanie projektów zmian niniejszego Statutu, 

n) opiniowanie kierunków rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Emitenta, 

o) wyrażanie opinii w sprawie przystąpienia do przekształcenia Emitenta lub jej połączenia z 
innym podmiotem, bieżący nadzór nad procesem przekształcenia lub połączenia oraz wyrażanie 
opinii co do treści planu przekształcenia lub planu połączenia, 

p) powoływanie i odwoływanie likwidatorów Emitenta, 

q) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady na 
piśmie lub na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej z co najmniej 7 - dniowym 
wyprzedzeniem, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na 
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 
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Za wyłączeniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych członkowie Rady 
Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał również przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady 
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może określić jej Regulamin, 

Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia 
komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, spośród członków Rady Nadzorczej, a 
także ustanawia jego sposób organizacji, przyjmując regulamin funkcjonowania komitetu. 

 
21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym  
rodzajem istniejących akcji 

 
Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu spółek 
handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji należy skorzystać z porady osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej. 

Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, iż jedna akcja daje prawo do 
dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.  

Uprawnienia o charakterze majątkowym przysługujące akcjonariuszom Spółki. 
1. Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy. Prawo do udziału w zysku 

dotyczy zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 
rewidenta. Walne Zgromadzenie Spółki może zdecydować o przeznaczeniu zysku do wypłaty 
akcjonariuszom. Zgodnie z treścią art. 348 § 2 KSH prawo do dywidendy przysługuje 
akcjonariuszowi, któremu przysługują akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin 
wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały w 
sprawie podziału zysku lub w okresie trzech miesięcy od dnia podjęcia tej uchwały (art. 348 § 
3 KSH). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę 
regulacje KDPW i GPW. 

Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, 
oraz o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 
dni przed dniem dywidendy uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może 
przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. 
KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę 
papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez 
nich rachunkach. Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, 
które powinny zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; łączną kwotę 
należnego podatku dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać pobrany przez emitenta od 
dywidend wypłacanych za pośrednictwem uczestnika; liczbę rachunków papierów wartościowych 
prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. 
W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na 
realizację prawa do dywidendy. 
Statut Emitenta w § 11 ust. 2 przewiduje upoważnienia do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z nimi spółka może 
wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie 
finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku 
osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat 
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obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy oraz 
pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych. Zarząd 
może wypłacić zaliczkę, jeżeli uzyska zgodę Rady Nadzorczej. 
Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania akcji w zakresie prawa do dywidendy, co 
oznacza, iż na każdą akcję przypada dywidenda w takiej samej wysokości. 
W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają 
roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem 
wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. 
Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. 
Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 

2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji posiadanych tj. 
prawo poboru. Prawo poboru przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. 
Akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru, o ile służy to interesowi spółki. Dla 
pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest poinformowanie o pozbawieniu 
prawa poboru w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie 
pozbawienia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 
KSH). Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o 
podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, iż nowe akcje mają być objęte w całości przez 
instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem 
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Większość 
4/5 głosów nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej 
emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku, kiedy akcjonariusze, którym służy 
prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH). 

3. Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli w przypadku jej likwidacji (art. 474 § 2 KSH); Statut Emitenta nie przewiduje 
żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

4. Zgodnie z art. 304 § 2 pkt 3 KSH statut spółki powinien określać pod rygorem 
bezskuteczności wobec osób trzecich warunki i sposób umorzenia akcji. Statut Emitenta w § 
10 przewiduje możliwość dokonania umorzenia akcji za zgodą Akcjonariusza w drodze 
nabycia akcji przez spółkę. Umorzenie następuje na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia.  

5. Prawo do zbywania posiadanych akcji (art. 337 § 1 KSH). Statut Emitenta w § 9 zawiera 
wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta na zbycie akcji imiennych. Akcjonariusz 
zamierzający zbyć akcje imienne obowiązany jest złożyć Radzie Nadzorczej pisemny wniosek 
o wyrażenie zgody na zbycie akcji imiennych ze wskazaniem liczby akcji przeznaczonych do 
zbycia, ich nabywcy oraz ceny. Rada Nadzorcza w terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
wniosku zawiadamia zainteresowanego akcjonariusza o treści uchwały w przedmiocie 
wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych. W razie odmowy zgody na zbycie Rada 
Nadzorcza w tym samym terminie wskazuje zainteresowanemu akcjonariuszowi innego 
nabywcę lub nabywców, przesyłając mu jednocześnie wiążącą i bezwarunkową ofertę (oferty) 
nabycia wszystkich akcji imiennych przeznaczonych do zbycia za cenę nie niższą niż 
wskazana we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie, przewidującą termin płatności nie 
dłuższy niż jeden miesiąc od dnia przyjęcia oferty przez zbywcę.  

Akcjonariusz może zbyć akcje imienne na warunkach określonych we wniosku, jeżeli:  

a)  uzyska zgodę Rady Nadzorczej; 

b)  Rada Nadzorcza w terminie 2 miesięcy nie zawiadomi go o  treści uchwały w sprawie 
wyrażenia zgodna zbycie akcji imiennych lub nie przedstawi innego nabywcy w 
przypadku odmowy zgody; 

c)  nie otrzyma w terminie oferty nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą; 
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d)  przyjmie ofertę nabywcy wskazanego  przez Radę Nadzorczą a następnie skutecznie 
odstąpi od zawartej z nim umowy na skutek nieziszczenia ceny.  

Zgodnie z art. 4064 KSH akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie 
między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego 
zgromadzenia. 

6. Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. Zgodnie z § 9 ust. 4 
Statutu prawo głosu z akcji imiennej może przysługiwać zastawnikowi lub użytkownikowi 
akcji tylko za zezwoleniem Rady Nadzorczej. Procedura uzyskania zgody Rady Nadzorczej na 
wykonywanie prawa głosu przez zastawnik lub użytkownika akcji imiennej jest analogiczna 
jak procedura uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zbycie akcji, przy czym Rada Nadzorcza 
nie ma obowiązku przedstawiania akcjonariuszowi innego kandydata na zastawnika lub 
użytkownika.  

 W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są 
zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony, 
prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

7. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych (art. 396 § 1 KSH). Do 
kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego do momentu, w 
którym kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

Uprawnienia o charakterze korporacyjnym przysługujące akcjonariuszom Spółki. 

1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH). Prawo uczestniczenia w 
walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 
szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i 
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, maja prawo uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej 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, wskazanym w ogłoszeniu o 
zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i 
stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa 
na walnym zgromadzeniu. 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej 
zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż 
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa prowadzący rachunek 
papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu. 

 Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera: 

 firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia; 

 liczbę akcji; 

 rodzaj i kod akcji; 

 firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje; 

 wartość nominalną akcji; 

 imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji; 

 siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji; 
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 cel wystawienia zaświadczenia; 

 datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; 

 podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia. 

Zgodnie z brzmieniem art. 340 § 3 KSH – w okresie, kiedy akcje spółki publicznej, na których 
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych 
prowadzonym przez uprawniony podmiot, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi.  

2. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Akcjonariusz może 
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym 
Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie z zasadą swobodnego głosowania 
akcjonariusza, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z 
akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na 
więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych 
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. 
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania 
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek zarządu i 
pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, przy czym 
ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej. 

3. Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do 
złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw. Zgodnie z art. 400 
§ 1 KSH prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co 
najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Żądanie takie, z jego uzasadnieniem, powinno zostać 
złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

4. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–
427 KSH. Stosownie do postanowień art. 422 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia 
sprzeczna ze Statutem lub dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu 
pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce 
powództwa o uchylenie uchwały. 

Powództwo może zostać wytoczone przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz poszczególnych 
członków tych organów lub akcjonariusza, który: 

 głosował przeciwko uchwale, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu 
(wymóg głosowania nie dotyczy akcji niemej); 

 został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu; 

 nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w 
sposób wadliwy lub podjęto uchwałę w sprawie, która nie była podjęta porządkiem obrad. 

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały wynosi 
miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech 
miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH). 

W sytuacji, kiedy uchwała jest sprzeczna z przepisami ustawy, może zostać zaskarżona  w 
trybie art. 425 KSH, w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wytoczonego 
przeciwko Spółce. 

Termin do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wynosi trzydzieści dni od jej 
ogłoszenia, jednakże nie później niż rok od dnia podjęcia uchwały. 

5. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; Zgodnie z art. 385 § 3 
KSH na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, 
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wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie, 
w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

6. Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z 
utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) 
– art. 84 Ustawy o Ofercie. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na 
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Stosowna uchwała powinna określać w szczególności: 

 przedmiot i zakres badania; 

 dokumenty, które Spółka powinna udostępnić biegłemu; 

 stanowisko Zarządu wobec zgłoszonego wniosku. 

Jeżeli Walne Zgromadzenie odrzuci wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw 
szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta 
do sądu rejestrowego terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. 

7. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, 
w szczególności zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest 
obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, 
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia 
udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej 
albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienia tajemnic technicznych, 
handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić 
udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego 
odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 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 (art. 429 KSH). 

8. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 
rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej. 
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. 

9. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii 
biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 
§ 4 KSH). 

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

11. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w 
terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

12. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez 
wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć 
akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym 
Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji 
(art. 410 § 2 KSH). 

13. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd 
odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). 
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14. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach 
określonych w art. 486 i 487 KSH jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie 
wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę 
(tzw. actio pro socio). 

15. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie 
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), 
w art. 540 § 1 KSH (przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku 
przekształcenia Spółki). 

16. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia (art. 341 § 7 KSH). 

17. Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła 
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki 
handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji 
lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów 
albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako 
zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia 
informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 

 
21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji,  

 
Zgodnie z przepisami KSH Emitent może wydać akcje o szczególnych uprawnieniach, a także 
przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, które wygasają 
najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Emitenta. 
Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, a uprzywilejowanie, o 
którym mowa, może dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w 
przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy spółki publicznej 
(z wyłączeniem akcji imiennych uprzywilejowanych spółek publicznych, które nie są dopuszczane do 
obrotu na rynku regulowanym), a ponadto jednej akcji nie można przyznać więcej niż 2 głosy (z 
zastrzeżeniem praw nabytych przed dniem wejścia w życie Kodeksu Spółek Handlowych, kiedy jednej 
akcji można było przyznać nie więcej niż 5 głosów na walnym zgromadzeniu) i w przypadku zamiany 
takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom, 
uprzywilejowanie to wygasa. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać 
uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do 
wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych 
oraz zaliczek na poczet dywidendy) i nie korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed 
pozostałymi akcjami (nie dotyczy akcji niemych). 
Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje 
nieme), a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo 
częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, można przyznać prawo do wyrównania z zysku w 
następnych latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych. Przyznanie 
szczególnych uprawnień można uzależnić od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, 
upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne 
uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w 
pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. 
Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyżej, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi i dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady 
nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego 
uprawnienia można uzależnić od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia 
się warunku. Do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy stosować odpowiednio 
ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych. 
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Opisane wyżej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz 
przyznanie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, dla swej ważności 
wymagają odpowiednich postanowień Statutu. Wprowadzenie któregokolwiek z nich w wypadku 
Emitenta wymagałoby zmiany Statutu. Zgodnie z art. 430 § 1 KSH zmiana Statutu Emitenta wymaga 
uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów i wpisu do rejestru. Ponadto, 
uchwała taka winna zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie 
podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub 
odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od których 
spełnienia uzależnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego 
uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub 
uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, 
wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 KSH). Zmiana statutu nie 
dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego winna być zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 
3 miesięcy od dnia jej podjęcia (art. 430 § 2 KSH). 
 

21.2.5. Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych 
zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy 
 
Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia określa § 21 – 26 Statutu Emitenta.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego 
roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego 
oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.  
Na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego, 
złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w 
porządku obrad tego zgromadzenia zarząd zwołuje walne zgromadzenie. 
Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie 
internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia. 
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że 
cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu 
co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 
Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.  
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i 
reprezentowanych akcji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują surowsze 
warunki zapadania uchwał. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością 
głosów o ile przepisy prawa lub Statut nie ustanawiają surowszych warunków podejmowania uchwał.  
Uchwały pozbawiające akcjonariusza praw przyznanych mu osobiście wymagają dla swej ważności 
zgody akcjonariusza, którego praw dotyczą. 
Szczegółowe zasad działania walne Zgromadzenie określa w Regulaminie Obrad Walnego 
Zgromadzenia. 
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Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście 
lub poprzez swoich przedstawicieli. Zgodnie z zasadą swobodnego głosowania akcjonariusza, 
akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela 
się na piśmie oraz załącza się je do protokołu Walnego Zgromadzenia lub w formie elektronicznej. W 
przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do protokołu załącza się je wraz z jego 
odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 
Jedna akcja zapewnia jeden głos. 
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:  
 wyborach członków władz spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem, 

 głosowaniu o pociągnięciu do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób, 

 w sprawach osobistych, 

 na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela. 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Emitenta, Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Warszawie. 
 
 

21.2.6. Krótki opis postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów Emitenta, które 
mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 
 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub 
uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 
 

21.2.7. Wskazanie postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów, jeśli takie istnieją, 
regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie 
stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 
 
Statut nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu 
której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. Brak również regulaminów, 
regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której koniecznej jest podanie 
stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 
 
 

21.2.8. Opis warunków nałożonych zapisami umowy spółki i statutu, jej regulaminami, 
którym podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone 
wymogami obowiązującego prawa. 
 
Statut nie określa warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego w sposób bardziej 
rygorystyczny niż przepisy KSH. 
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22. Istotne umowy 
 

22.1. Podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku 
działalności Emitenta, których stroną jest Emitent lub dowolny członek jego grupy 
kapitałowej za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji 
dokumentu rejestracyjnego 

 
Za istotne umowy uznano umowy, których wartość przewyższa 10% kapitałów własnych Emitenta 
oraz te, które w ocenie Zarządu Emitenta są istotne ze względu na ich specyficzny przedmiot bądź 
charakter. 

1. Umowa kredytowa nr CRD/29413/08 zawarta 17 listopada 2008 r. między Emitentem 
(„Kredytobiorca”) a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank”), aneksowana 20 sierpnia 
2009 r. oraz 13 sierpnia 2010 r.  

Przedmiotem umowy jest udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem 
na finansowanie bieżącej działalności.  

Górna kwota kredytu udzielonego na podstawie umowy wynosi 500.000 zł.  

Umowa zawarta do dnia 31 sierpnia 2011 r. 

Umowa zawiera postanowienie zobowiązujące Kredytobiorcę do niezaciągania przez cały okres 
kredytowania bez uprzedniej pisemnej zgody banku nowych kredytów lub innych zobowiązań o 
charakterze kredytowym w instytucjach innych niż Bank. 

Zabezpieczeniem kredytu jest oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do 
łącznej kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami nie wyższej niż 750.000 zł . 

Umowa istotna ze względu na wartość i przedmiot. 

 

2. Umowa factoringowa nr CRD/F/30699/09 zawarta 20 sierpnia 2009 r. między Emitentem 
(„Faktorant”) a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank”) aneksowana 18 sierpnia 2010 
r. 
Umowa określa zasady nabywania przez Bank wierzytelności pieniężnych z tytułu umów handlowych 
Faktoranta udokumentowanych fakturami VAT za dostawy towarów i usług.  

Limit factoringowy wynosi 1.200.000 zł.  

Zabezpieczeniem umowy jest oświadczenie Faktoranata o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na 
podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do łącznej kwoty nie więcej niż 150 % kwoty limitu 
faktoringowego.  

Umowa zawarta na czas nieokreślony. 

Umowa istotna ze względu na wartość i przedmiot.  

3. Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta 10 listopada 2006 r. między Emitentem 
(„Najemca”) a Tczewskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w 
Tczewie („Wynajmujący”), kilkukrotnie aneksowana – ostatni aneks z dnia 8 lutego 2010 r.  

Przedmiotem umowy jest najem 10 pomieszczeń o łącznej powierzchni 138,33 m2 znajdujących się na  
parterze budynku położonego na nieruchomości przy ul. Rokickiej 16 w Tczewie, dla której Sąd 
Rejonowy w Tczewie prowadzi księgą wieczystą nr KW31202. Wynajmujący oddaje Najemcy do 
wyłącznego korzystania plac na nieruchomości przy ul. Rokickiej 16 z przeznaczeniem na parking dla 
12 samochodów. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot najmu na cele biurowe. 
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Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu za lokal w wysokości 
1.106,64  zł, miesięczną opłatę na utrzymanie terenów zielonych wokół budynku w wysokości 150 zł 
oraz opłaty eksploatacyjne.  

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu wynosi 500% miesięcznego czynszu 
ustalonego w umowie.  

Umowa zawarta pierwotnie na czas oznaczony do 30 listopada 2009 r. po upływie tego terminu 
umowa uznawana jest za zawartą na czas nieoznaczony, a stronom przysługuje prawo do jej 
rozwiązania za zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

Umowa istotna ze względu na przedmiot.  

4. Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta 28 grudnia 2009 r. między Emitentem 
(„Najemca”) a Tczewskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w 
Tczewie („Wynajmujący”) 

Przedmiotem umowy jest najem 10 pomieszczeń o łącznej powierzchni 149,95 m2  znajdujących się na  
parterze budynku położonego na nieruchomości przy ul. Rokickiej 16 w Tczewie, dla której Sąd 
Rejonowy w Tczewie prowadzi księgą wieczystą nr KW31202 oraz parkingu dla samochodów 
ciężarowych o powierzchni 1.313 m2.. najemca zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot najmu na 
cele statutowe.  

Najemca nie może oddawać przedmiotu najmu do korzystania osobom trzecim  ani dokonywać zmian 
budowlanych i adaptacyjnych w przedmiocie najmu bez zgody Wynajmującego. 

Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu za lokal w wysokości 
1.199,60 zł, opłaty eksploatacyjne oraz opłatę za parking w wysokości 262,60 zł miesięczne. 

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu wynosi 500% miesięcznego czynszu 
ustalonego w umowie. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez każdą ze stron za 
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznym na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia jeśli 
Najemca będzie zalegać z opłata czynszu lub innymi opłatami przez okres co najmniej dwóch 
miesięcy oraz jeśli Najemca nie będzie utrzymywał lokalu w należytym stanie technicznym lub 
sanitarnym oraz nie przywróci go do tego stanu w terminie 30 dni od otrzymania wezwania od 
Wynajmującego.  

 

5. Umowa pożyczki zawarta dnia 8 kwietnia 2010 r. w Tczewie między Emitentem 
(Pożyczkobiorca) a Iwarem Przyklang (Pożyczkobiorca) 
Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 500.000,00 zł na okres 
12 miesięcy z możliwością wcześniejszej spłaty. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,25% w stosunku 
rocznym , przy czym naliczone odsetki płatne będą w momencie spłaty całości zadłużenia.  

 

6. Umowa pożyczki zawarta 15 stycznia 2010 r. w Tczewie między Emitentem (Pożyczkobiorcą) 
reprezentowanym przez pełnomocnika Elizę Gołąbiewską a Łucją Cegielską (Pożyczkodawca)  

Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi pożyczki pieniężnej w kwocie 500.000,00 zł na okres 
12 miesięcy z możliwością wcześniejszej spłaty. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,25% w stosunku 
rocznym, przy czym naliczone odsetki płatne będą w momencie spłaty całości zadłużenia. Częściowa 
spłata w wysokości 250.000 pln została dokonana w dniu 09.04.2010 r. 
 
Pani Łucja Cegielska jest podmiotem powiązanym z Emitentem. 
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22.2. Podsumowanie innych istotnych umów, niezawartych w ramach normalnego toku 
działalności, których stroną jest członek grupy kapitałowej emitenta, zawierających 
postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka grupy lub 
nabycie przez niego prawa o istotnym znaczeniu dla grupy kapitałowej w dacie 
dokumentu rejestracyjnego 

 
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 
 

23. Informacje osób trzecich i oświadczenia ekspertów oraz oświadczenia o jakimkolwiek 
zaangażowaniu 

 
Emitent w Dokumencie Rejestracyjnym nie zamieszczał oświadczenia lub raportu osoby określanej 
jako ekspert. W treści Prospektu nie ujawniono treści, które zostały sporządzone na zlecenie Emitenta.  
 
Emitent zamieścił w Prospekcie informacje pochodzące z następujących źródeł zewnętrznych:  
 
 Główny Urząd Statystyczny (GUS), www.stat.gov.pl, 
 Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC), „Przemysł chemiczny w Polsce, Raport roczny 

2009”, www.pipc.pl, 
 Raport sporządzony przez CEFIC (European Chemical Industry Council) organizacja 

reprezentująca europejski przemysł chemiczny pt. „Facts and figures: The European chemical 
industry in a worldwide perspective: 2009”, www.cefic.be, 

 „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012” przyjęty uchwałą nr 163/2007 Rady 
Ministrów z dnia 25 września 2007 r., www.mi.gov.pl, 

 „Strategia dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 roku” sporządzona przez 
Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Skarbu Państwa, przyjęta przez Radę Ministrów 
w dniu 4 czerwca 2002 roku,  www.mg.gov.pl, 

 Raport Roczny Grupy Orlen, z dnia 30 kwietnia 2009 roku, www.raportroczny.orlen.pl, 
 Raport Roczny Grupy Lotos, z dnia 28 kwietnia 2009 roku, www.lotos.pl,  
 Polski Kongres Drogowy, seminarium zorganizowane w listopadzie 2009 roku, 

www.pkd.org.pl. 
 
 
Informacje te zostały powtórzone z zachowaniem pierwotnego znaczenia i nie zostały pominięte żadne 
fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd.  
 

24. Dokumenty udostępnione do wglądu 
 
W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta można zapoznać się z następującymi 
dokumentami: 

- Prospektem emisyjnym, 
- Statutem Emitenta, 
- Historycznymi informacjami finansowymi Emitenta za lata 2007 - 2009, 
- Danymi finansowymi za I i II kwartał 2010 roku, 
- Regulaminem Walnego Zgromadzenia, Regulaminem Rady Nadzorczej i Regulaminem Zarządu. 

 
Prospekt emisyjny będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronach internetowych:  

- Emitenta - www.transpolonia.pl 
- Oferującego – www.bossa.pl 
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25. Informacje o udziałach w innych przedsiębiorstwach 
 
Emitent nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach. 
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IV. CZĘŚĆ OFERTOWA 
 

1. Osoby odpowiedzialne 
 
Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie i ich oświadczenia o 
odpowiedzialności zostały przedstawione w części Prospektu „Część rejestracyjna”  pkt. 1. 
 

2. Czynniki ryzyka 
 
Opis czynników ryzyka związanych z inwestycjami w Akcje Emitenta został przedstawiony w części 
Prospektu „Czynniki Ryzyka”. 
 

3. Podstawowe informacje  

3.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym 
 
Zarząd Emitenta oświadcza, iż jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie 
bieżących potrzeb Emitenta w okresie, co najmniej 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu.  
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3.2. Kapitalizacja i zadłużenie 
 
Dane finansowe prezentujące wartość kapitału własnego oraz zadłużenia Emitenta zostały 
przedstawione na dzień 31.08.2010 r. 
 
Tabela nr 3.2. - 1 
(w tys. zł.) wartość 
Zadłużenie krótkoterminowe ogółem  7 991 
- gwarantowane  0 
- zabezpieczone* 352 
- niegwarantowane/niezabezpieczone  0 
Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części 
zadłużenia długoterminowego) 

3 646 

- gwarantowane 0 
- zabezpieczone* 3 646 
- niegwarantowane/niezabezpieczone  0  
Kapitał własny 2 851 
- kapitał zakładowy  528 
- kapitał zapasowy 1 816 
- zysk (strata) z lat ubiegłych  0 
- zysk (strata) netto  508 
OGÓŁEM    
A. Środki pieniężne 283 
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych  0 
C. Papiery wartościowe 0 
D. Płynność (A+B+C) 283 
E. Bieżące należności finansowe 4 
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach  512 
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 0 
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 1 102 
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) 1 614 
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) 1 327 
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 0 
L. Wyemitowane obligacje  0 
M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki  0 
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 0 

O. Zadłużenie finansowe netto (J+N) 1 327 
*zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu opisanych w tabeli 6.4.3.-1 Części 
Rejestracyjnej Prospektu 
 
Spółka nie posiada zadłużenia pośredniego i warunkowego. 
 

3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę 
 
Osobami zaangażowanymi w Publiczną Ofertę Akcji serii D oraz wprowadzenie Akcji serii C i D do 
obrotu na rynku regulowanym są: 
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Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie - Oferujący 
CORVUS Corporate Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Józefosławiu - Doradca Finansowy 
Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie - 
Doradca Prawny 
 
Oferujący 
 
Oferujący jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy zawartej w dniu 28 maja 
2010 r. na pełnienie funkcji Oferującego, która obejmuje w szczególności obsługę Oferty Publicznej 
Akcji serii D, przygotowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa w związku z 
wprowadzeniem Akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji Serii D  do obrotu na rynku regulowanym 
oraz sporządzenie projektu wybranych części Prospektu. 
 
Doradca Finansowy 
 
Doradca Finansowy jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy zawartej w dniu 
29 października 2009 r. dotyczącej doradztwa na rzecz Emitenta zakresie Oferty Publicznej Akcji serii 
D, wprowadzenia Akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji Serii D  do obrotu na rynku regulowanym.  
 
Doradca Prawny 
 
Doradca Prawny jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy zawartej w dniu 29 
września 2009 r. dotyczącej świadczenia usług doradztwa prawnego na rzecz Emitenta, która 
obejmuje w szczególności doradztwo prawne w zakresie Oferty Publicznej Akcji serii D, 
wprowadzenia Akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji Serii D  do obrotu na rynku regulowanym oraz 
sporządzenia wybranych części Prospektu emisyjnego. 
 
Wyżej wymienione osoby zaangażowane w ofertę nie posiadają żadnych papierów wartościowych 
Emitenta. 
 

3.4. Przesłanki emisji i opis wykorzystania wpływów z emisji. 
 
Publiczna Oferta akcji Spółki obejmuje do 522.636 nowo wyemitowanych Akcji Serii D. Oczekiwane 
przez Emitenta wpływy z emisji Akcji Serii D wyniosą około 4.610.000,00 zł netto po uwzględnieniu 
kosztów emisji Akcji Serii D, przy założeniu objęcia wszystkich Akcji Oferowanych Serii D oraz przy 
założeniu uzyskania maksymalnej ceny emisyjnej. 
 
Emisja Akcji Serii D ma na celu pozyskanie przez Trans Polonia S.A. środków pieniężnych 
przeznaczonych na realizację strategii inwestycyjnej. Dla jej realizacji Emitent określił zakupy 
środków trwałych oparte na rynkowych cenach tych jednostek transportowych. 
 
Typy i przeznaczenie planowanych środków trwałych: 

 Ciągniki siodłowe – 4 sztuk z przeznaczeniem po 2 sztuki dla przewozu mas bitumicznych i 2 
dla przewozu płynnej chemii. Posiadanie własnych ciągników pozwoli nam wydatnie 
zwiększyć moce przewozowe oraz lepiej reagować na wymagania klientów i zapobiegać 
ewentualnej nierzetelności podwykonawców; 

 Naczepy-cysterny typ „JUMBO” – 2 sztuki dla obsługi przewozu płynnej chemii – olbrzymia 
pojemność cysterny (54000dm3) jest podzielona na trzy komory. Cysterna tego typu jest 
szczególnie przydatna w przewozach łączących eksport z importem, gdyż pozwala przewozić 
różne ładunki w komorach bez konieczności mycia cysterny; 
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 Naczepy-cysterny uniwersalne – 2 sztuki dla obsługi przewozu płynnej chemii – tego typu 
cysterny pozwolą nam obsługiwać szeroki zakres produktów chemicznych na dowolnych 
trasach; 

 Naczepy-cysterny typu LAG – 9 sztuk dla obsługi przewozu mas bitumicznych – jest to typ 
jednostki w największym stopniu dotychczas eksploatowanej i sprawdzonej przez emitenta. 
Zakup kolejnych jednostek, pozwoli nam dostosować moce przerobowe do potrzeb klientów. 

 
Tabela nr 3.4.-1 Cele emisji 

Środek trwały 
Ilość sztuk Wartość całkowita 

Ciągnik siodłowy 4 1 226 000,00 
Cysterna "JUMBO" 2 852 000,00 
Cysterna uniwersalna 2 570 000,00 
Naczepa cysterna LAG 0-3-39T 9 1 962 000,00 

Suma  4 610 000,00 
 
Wartość doposażenia sprzętu zawiera wydatki związane z zakupem sprzętu GPS, tachografów, 
doposażeniem ADR oraz oznakowaniem go zgodnym z życzeniem klienta docelowego. 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Zarząd Emitenta nie ustalił kolejności realizacji celów emisji Akcji 
Serii D. Będą one realizowane równocześnie, ze względu na dużą ich wagę dla dalszego rozwoju 
Emitenta. 
 
W przypadku gdy środki z emisji Akcji Serii D nie będą wystarczające do realizacji zamierzonych 
celów, zostaną one sfinansowane dodatkowo ze środków własnych uzyskanych z prowadzonej 
działalności operacyjnej Emitenta, a także z kredytów inwestycyjnych i obrotowych oraz leasingu. 
 
W okresie pomiędzy pozyskaniem wpływów z emisji Akcji Serii D, a rozpoczęciem realizacji 
postawionych celów środki finansowe zostaną przeznaczone na przejściowe zwiększenie płynności 
bieżącej Spółki.  
 

4. Informacje o papierach wartościowych dopuszczanych do obrotu 

4.1. Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczonych do obrotu 
 
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie od obrotu na rynku 
regulowanym nie więcej niż 3.300.000 (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł ( słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: 
 

 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
 277.364 (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C, 
 nie więcej niż 522.636 (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć) 

akcji zwykłych na okaziciela serii D,  
 
a także nie więcej niż 522.636 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć) praw do 
akcji serii D. 
 
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest 522.636 (słownie: pięćset dwadzieścia dwa 
tysiące sześćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł 
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każda i łącznej wartości nominalnej 52.263,60 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście 
sześćdziesiąt trzy 60/100) zł. 
 
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie w 
drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz 
zmiany Statutu Spółki zawiera upoważnienie dla Zarządu do określenia ostatecznej sumy, o jaką 
kapitał zakładowy ma być podwyższony.  
 
Emitent informuje, iż Zarząd Emitenta nie zamierza korzystać z zawartego w uchwale emisyjnej 
upoważnienia  do określenia ostatecznej sumy kapitału zakładowego. W razie gdyby Zarząd Emitenta 
zdecydował o skorzystaniu z uprawnienia do wskazania ostatecznej sumy podwyższeni kapitału 
zakładowego Emitent poinformuje o tym aneksem opublikowanym w trybie art. art. 51 Ustawy. 

4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe 
 
Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 430 Kodeksu Spółek 
Handlowych podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 
Uchwała taka dla swojej skuteczności musi być podjęta większością trzech czwartych głosów 
oddanych. Zgłoszenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do 
zarejestrowania winno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia jej podjęcia, a w 
przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej Prospektem 
emisyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  
– w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu, oraz nie później niż po upływie 
jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, o ile wniosek o zatwierdzenie prospektu został 
złożony przed upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu 
kapitału zakładowego (art. 431 §4 KSH). 
 

4.3. Cechy papierów wartościowych będących przedmiotem dopuszczenia 
 
Akcje dopuszczane do obrotu są akcjami na okaziciela.  
 
Akcje serii B ulegną dematerializacji z chwilą zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie. 
 
Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Akcje serii C zostały 
zdematerializowane. Uchwałą nr 505/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 
w Warszawie z dnia 2 września 2008 r. akcje serii C zostały przyjęte do depozytu papierów 
wartościowych i oznaczone kodem ISIN PLTRNSP00021. Uchwałą nr 675/2008 Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 10 września 2008 r. akcje zostały wprowadzone 
do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.  
 
Akcje serii D ulegną dematerializacji z chwilą zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie. 
 
Prawa Do Akcji nie posiadają formy materialnej. 

4.4. Waluta emitowanych papierów wartościowych 
 
Akcje emitowane są w polskich złotych (zł/PLN). 
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4.5. Prawa i ograniczenia wynikające z papierów wartościowych 
 
Prawa i obowiązki związane z papierami wartościowymi Spółki są określone w przepisach KSH, w 
Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy 
skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego, 
finansowego i prawnego. 

Akcje wyemitowane przez Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 

1. Prawo do udziału w zysku rocznym tj. prawo do dywidendy. Prawo do udziału w zysku 
dotyczy zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 
rewidenta. Walne Zgromadzenie Spółki może zdecydować o przeznaczeniu zysku do wypłaty 
akcjonariuszom. Zgodnie z treścią art. 348 § 2 KSH prawo do dywidendy przysługuje 
akcjonariuszowi, któremu przysługują akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin 
wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały w 
sprawie podziału zysku lub w okresie trzech miesięcy od dnia podjęcia tej uchwały (art. 348 § 
3 KSH). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę 
regulacje KDPW i GPW. 

Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, 
oraz o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 
dni przed dniem dywidendy uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może 
przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. 
KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy  
prowadzonych przez nich rachunkach. Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości 
środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą 
dywidendy; łączną kwotę należnego podatku dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać 
pobrany przez emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem uczestnika; liczbę rachunków 
papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku dochodowego od 
osób prawnych. 
W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na 
realizację prawa do dywidendy. 

 1.  Statut Spółki w § 11, przewiduje upoważnienia do wypłaty zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy 
wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca 
ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, 
umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy oraz 
pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych. 
Zarząd może wypłacić zaliczkę, jeżeli uzyska zgodę Rady Nadzorczej. 

 Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania akcji w zakresie prawa do dywidendy, 
co oznacza, iż na każdą akcję przypada dywidenda w takiej samej wysokości. 

 W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają 
roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z 
dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach 
ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. 

 Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 
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2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji posiadanych tj. 
prawo poboru. Prawo poboru przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. 
Akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru, o ile służy to interesowi Spółki. Dla 
pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest poinformowanie o pozbawieniu 
prawa poboru w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie 
pozbawienia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 
KSH). Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o 
podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, iż nowe akcje mają być objęte w całości przez 
instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem 
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Większość 
4/5 głosów nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej 
emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku, kiedy akcjonariusze, którym służy 
prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH). 

3. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli w przypadku jej likwidacji (art. 474 § 2 KSH); Statut Spółki nie przewiduje 
żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

4. Zgodnie z art. 304 § 2 pkt 3 KSH statut spółki powinien określać pod rygorem 
bezskuteczności wobec osób trzecich warunki i sposób umorzenia akcji. Statut Emitenta w § 
10 przewiduje możliwość dokonania umorzenia akcji za zgodą Akcjonariusza w drodze 
nabycia akcji przez Spółkę, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 

5. Prawo do zbywania posiadanych akcji (art. 337 § 1 KSH). Statut Emitenta w § 9 zawiera 
wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej Emitenta na zbycie akcji imiennych. Akcjonariusz 
zamierzający zbyć akcje imienne obowiązany jest złożyć Radzie Nadzorczej pisemny wniosek 
o wyrażenie zgody na zbycie akcji imiennych ze wskazaniem liczby akcji przeznaczonych do 
zbycia, ich nabywcy oraz ceny. Rada Nadzorcza w terminie dwóch miesięcy od otrzymania 
wniosku zawiadamia zainteresowanego akcjonariusza o treści uchwały w przedmiocie 
wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych. W razie odmowy zgody na zbycie Rada 
Nadzorcza w tym samym terminie wskazuje zainteresowanemu akcjonariuszowi innego 
nabywcę lub nabywców, przesyłając mu jednocześnie wiążącą i bezwarunkową ofertę (oferty) 
nabycia wszystkich akcji imiennych przeznaczonych do zbycia za cenę nie niższą niż 
wskazana we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie, przewidującą termin płatności nie 
dłuższy niż jeden miesiąc od dnia przyjęcia oferty przez zbywcę.  

Akcjonariusz może zbyć akcje imienne na warunkach określonych we wniosku, jeżeli:  

a) uzyska zgodę Rady Nadzorczej; 

b) Rada Nadzorcza w terminie 2 miesięcy nie zawiadomi go o  treści uchwały w sprawie 
wyrażenia zgodna zbycie akcji imiennych lub nie przedstawi innego nabywcy w 
przypadku odmowy zgody; 

c) nie otrzyma w terminie oferty nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą; 

d) przyjmie ofertę nabywcy wskazanego  przez Radę Nadzorczą a następnie skutecznie odstąpi 
od zawartej z nim umowy na skutek nieziszczenia ceny.  

Zgodnie z art. 4064 KSH akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie 
między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego 
zgromadzenia. 

6. Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. Zgodnie z § 9 ust 4 
prawo głosu z akcji imiennej może przysługiwać zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko 
za zezwoleniem Rady Nadzorczej. Procedura uzyskania zgody Rady Nadzorczej na 
wykonywanie prawa głosu przez zastawnik lub użytkownika akcji imiennej jest analogiczna 
jak procedura uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zbycie akcji, przy czym rada nadzorcza 
niema obowiązku przedstawiania  akcjonariuszowi innego kandydata na zastawnika lub 
użytkownika.  



IV. CZĘŚĆ OFERTOWA 

 225

 W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są 
zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony, 
prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

7. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych (art. 396 § 1 KSH). Do 
kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego do momentu, w 
którym kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki 

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 

1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH). Prawo uczestniczenia w 
walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 
szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i 
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, maja prawo uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej 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, wskazanym w ogłoszeniu o 
zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i 
stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa 
na walnym zgromadzeniu. 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej 
zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż 
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa prowadzący rachunek 
papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu. 

 Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera: 

 firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia; 

 liczbę akcji; 

 rodzaj i kod akcji; 

 firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje; 

 wartość nominalną akcji; 

 imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji; 

 siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji; 

 cel wystawienia zaświadczenia; 

 datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; 

 podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia. 

Zgodnie z brzmieniem art. 340 § 3 KSH – w okresie, kiedy akcje spółki publicznej, na których 
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych 
prowadzonym przez uprawniony podmiot, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi.  

2. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Akcjonariusz może 
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
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pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym 
Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie z zasadą swobodnego głosowania 
akcjonariusza, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z 
akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na 
więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych 
pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. 
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania 
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek zarządu i 
pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, przy czym 
ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej. 

3. Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do 
złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw. Zgodnie z art. 400 
§ 1 KSH prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co 
najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Żądanie takie, z jego uzasadnieniem, powinno zostać 
złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

4. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–
427 KSH. Stosownie do postanowień art. 422 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia 
sprzeczna ze Statutem lub dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu 
pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce 
powództwa o uchylenie uchwały. 

Powództwo może zostać wytoczone przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz poszczególnych 
członków tych organów lub akcjonariusza, który: 

 głosował przeciwko uchwale, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu 
(wymóg głosowania nie dotyczy akcji niemej); 

 został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu; 

 nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w 
sposób wadliwy lub podjęto uchwałę w sprawie, która nie była podjęta porządkiem obrad. 

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały wynosi 
miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech 
miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH). 

W sytuacji, kiedy uchwała jest sprzeczna z przepisami ustawy, może zostać zaskarżona  w 
trybie art. 425 KSH, w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wytoczonego 
przeciwko Spółce. 

Termin do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wynosi trzydzieści dni od jej 
ogłoszenia, jednakże nie później niż rok od dnia podjęcia uchwały. 

5. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; Zgodnie z art. 385 § 3 
KSH na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, 
wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie, 
w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

6. Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z 
utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) 
– art. 84 Ustawy o Ofercie. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na 
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Stosowna uchwała powinna określać w szczególności: 

 przedmiot i zakres badania; 

 dokumenty, które Spółka powinna udostępnić biegłemu; 

 stanowisko Zarządu wobec zgłoszonego wniosku. 
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Jeżeli Walne Zgromadzenie odrzuci wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw 
szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta 
do sądu rejestrowego terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. 

7. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, 
w szczególności zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest 
obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, 
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia 
udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej 
albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienia tajemnic technicznych, 
handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić 
udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego 
odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 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 (art. 429 KSH). 

8. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 
rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej. 
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. 

9. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii 
biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 
§ 4 KSH). 

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

11. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w 
terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

12. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez 
wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć 
akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym 
Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji 
(art. 410 § 2 KSH). 

13. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd 
odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). 

14. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach 
określonych w art. 486 i 487 KSH jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie 
wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę ( 
tzw. actio pro socio) . 

15. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie 
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), 
w art. 540 § 1 KSH (przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku 
przekształcenia Spółki). 

16. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia (art. 341 § 7 KSH). 
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17. Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła 
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki 
handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji 
lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów 
albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako 
zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia 
informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 

4.6. Podstawy prawne emisji 
 
23 kwietnia 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwały o następującej 
treści:  
 

„Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

w sprawie  

podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie 

w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa 

poboru oraz zmiany Statutu Spółki  

 

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Postanawia się podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 527.736,40 zł (słownie: pięćset 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć i 40/100) do kwoty nie większej niż 

580.000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy i 00/100), to jest o kwotę nie większą niż 

52.263,60 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy i 60/100). 

2. Podwyższenie o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 522.636 

(słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć) akcji serii D. 

3. Wszystkie akcje nowej emisji serii D będą akcjami na okaziciela. Z akcjami serii D nie są 

związane żadne szczególe uprawnienia. 

4.  Każda akcja nowej emisji serii D ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

5. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii D. 

6.  Akcje nowej emisji zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione 

zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa 

pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (pozbawienie prawa 
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poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany 

sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

8. Akcje nowej emisji serii D uczestniczą w dywidendzie za rok 2010, to jest od 1 stycznia 2010 

r. 

 

§ 2 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego: 

1. Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie: 

„Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 580.000,00 zł /pięćset osiemdziesiąt tysięcy i 

00/100/ złotych i dzieli się na”: 

2. Dodaje się w § 6 ust. 2 Statutu Spółki nowy punkt d) w następującym brzmieniu: 

„§ 6 ust. 1 d) nie więcej niż 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.  

§ 3 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia 

subskrypcji, podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć między transzami, zasad 

płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji; 

2) dokonania przydziału akcji serii D; 

3) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony; 

4) zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje 

nowej emisji serii D; 

5) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony; 

6) odstąpienia od emisji akcji serii D lub zawieszenia oferty akcji serii D przed dniem publikacji 

Prospektu emisyjnego oraz odstąpienia od emisji akcji lub zawieszenia oferty akcji serii D z 

ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego; 

7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego 

w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.; 

8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 

4 k.s.h. 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 7. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla 

swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki 
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15 ZWZ Spółki z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

Opinia Zarządu Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, uzasadniająca pozbawienie 

akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz zasad ustalania ceny emisyjnej akcji. 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty akcji serii D pozwoli na 

szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej 

prawidłowego funkcjonowania. 

Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, 

podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru akcji serii D jest pożądane i leży w interesie Spółki. 

Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych 

oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec 

podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych 

inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki 

rozwoju. 

Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii D, nie pozbawia dotychczasowych 

Akcjonariuszy możliwości objęcia akcji, należy zatem przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie 

prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy. 

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D w oparciu o księgę popytu. 
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Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie 

z dnia z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 

Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie papierów wartościowych Spółki.  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie stanowi 

co następuje: 

§ 1 

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji serii C. 

2. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji serii D oraz praw do 

akcji serii D oraz ich dematerializacji. 

3. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na 

rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich 

dematerializacji, pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu 

wynikających z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 

2010 r.  

 

§ 2 

Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

1) dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i 

wprowadzeniem akcji serii B, C, i D oraz praw do akcji serii D Spółki do obrotu na Giełdzie 

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 

1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, w której mowa w art. 5 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.). 

 
§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.” 
 

4.7. Przewidywana data emisji 
 
Przewidywana datą emisji jest II półrocze 2010 r.  
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4.8. Ograniczenia co do przenoszenia praw z papierów wartościowych 

4.8.1.  Ograniczenia wynikające ze Statutu 
 
Statut Emitenta nie zawiera żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania 
papierów wartościowych Emitenta. 
 
 

4.8.2. Obowiązki i ograniczenia wynikające z ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

 
Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom 
określonym w Ustawie o ofercie oraz w Ustawie o obrocie. 
Zgodnie z art. 19 Ustawy o obrocie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:  
 papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego 
obrotu,  

 dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej i zbywanie 
papierów na podstawie oferty publicznej wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.  

Członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, 
jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą 
w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą 
nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz 
dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, 
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, 
w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie. 
Okresem zamkniętym jest:  
 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej 

emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 
ust. 4 Ustawy o obrocie do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;  

 w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do 
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem 
tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze 
wskazanych, chyba, że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, 
na podstawie których został sporządzony raport;  

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

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

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące 
prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które 



IV. CZĘŚĆ OFERTOWA 

 233

posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta 
oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i 
perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania do KNF 
informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, o których mowa w art. 160 
ust. 2 Ustawy o obrocie, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi 
papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 
 
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie, każdy: 

1) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% 
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo 

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

3) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego 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, lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów - w spółce 
publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym;  

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

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 
dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z 
nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w 
terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji, przy czym za dni sesyjne uważa się dni sesyjne 
ustalone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o 
obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej. Zawiadomienie 
powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której 
dotyczy zawiadomienie a także podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, 
posiadających akcje spółki oraz o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. 
Zawiadomienie powinno zawierać również informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą 
udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i 
ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich 
procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym 
udziale w ogólnej liczbie głosów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy podmiot posiada akcje 
różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać wymienione w niniejszym zadaniu informacje 
odrębnie dla każdego rodzaju. 
Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów powinno 
dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie 
głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W 
przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, należy niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz spółkę. 
Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. Obowiązek dokonania zawiadomienia 
nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji 
zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w 
spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu 
ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. Obowiązki określone w art. 
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69 Ustawy o ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg 
ogólnej liczby głosów w związku z: (i) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; (ii) 
nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej oraz (iii) pośrednim nabyciem akcji 
spółki publicznej. W przypadku, gdy obowiązek zawiadomienie powstał w związku z nabywaniem lub 
zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek 
nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, zawiadomienie powinno zawierać również 
informację o: liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz 
instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji, dacie lub terminie, w którym nastąpi 
nabycie akcji, dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.  
Ponadto obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z 
papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy 
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i 
deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do 
podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 
Stosownie do art. 72 Ustawy o ofercie Nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej 
zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie 
krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi 
mniej niż 33% oraz w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej 5% 
ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w 
ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33% może nastąpić, wyłącznie w wyniku 
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej 
niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów.  
Ponadto, przekroczenie:  
 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku 

ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w 
liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, za wyjątkiem przypadku, 
gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia 
wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniżej (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie),  

 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku 
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych 
akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie). 

Przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku w wyniku pośredniego 
nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w ofercie publicznej lub w ramach wnoszenia 
ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu 
spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia 
prawnego, akcjonariusz jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia odpowiedniego 
progu, albo do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w 
liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów (dotyczy przekroczenia progu 33%) lub 
wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy przekroczenia progu 66%), albo do zbycia akcji w 
liczbie powodującej osiągnięcie odpowiednio nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów, 
chyba że w tym terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu 
odpowiednio do nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w wyniku podwyższenia kapitału 
zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz 
art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i art. 74 ust. 2 ma 
zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby 
głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie 
głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin trzymiesięczny liczy się od dnia, w którym 
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nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 
74 ust. 5 Ustawy o Ofercie). Ponadto, przepis art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie stosuje się 
odpowiednio do podmiotu , który pośrednio nabył akcje spółki publicznej (art. 74 ust. 4 Ustawy o 
Ofercie). 
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 
74 ust. 1 lub 2 Ustawy o Ofercie nabył – po cenie wyższej, niż cena określona w tym wezwaniu – 
kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub wykonania obowiązku o którym 
mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do 
zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, 
od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o 
Ofercie.  
Obowiązki, o których mowa w art. 72 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie 
pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku 
połączenia lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 ustawy).  
Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie, obowiązki wskazane w art. 72 i 73 ustawy nie powstają w 
przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 
lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej. 
Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy obowiązki, o których mowa w art. 72-74 ustawy, nie powstają w 
przypadku nabywania akcji:  
 spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są 

przedmiotem obrotu zorganizowanego,  

 od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w tym przypadku nie stosuje się 
art. 5 Ustawy o ofercie,  

 w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu 
egzekucyjnym,  

 zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione 
podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych,  

 obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika, uprawnionego na podstawie innych ustaw 
do korzystania z trybu zaspokojenia, polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu,  

 w drodze dziedziczenia, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 
ustawy.  

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, za wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w 
wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej 
Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych.  
Zgodnie z art. 76 Ustawy o ofercie, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania 
się na zamianę akcji, w przypadku wezwania o którym mowa w art. 72 i art. 7 Ustawy o ofercie, mogą 
być nabywane wyłącznie akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są 
zdematerializowane lub obligacje emitowane przez Skarb Państwa. W zamian za akcje będące 
przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania o którym mowa 
w art. 74 Ustawy o ofercie mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki albo 
inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce. W przypadku, 
gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać 
możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie 
ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 ustawy. 
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Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o ofercie, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu 
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 
wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub 
innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. 
Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 
maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni 
roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o 
zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane 
dane akcje i dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust. 2 ustawy).  
Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny 
podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na 
wszystkie pozostałe akcje spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie 
na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 
ustawy). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, 
której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, 
przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich 
braku, bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 ustawy). W przypadku gdy akcje będące 
przedmiotem wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim, podmiot ogłaszający wezwanie jest 
obowiązany zapewnić na terytorium tego państwa szybki i łatwy dostęp do wszelkich informacji i 
dokumentów, które są przekazane do publicznej wiadomości w związku z wezwanie, w sposób 
określony przepisami państwa członkowskiego (art. 77 ust. 6 ustawy). Po otrzymaniu zawiadomienia 
KNF może, najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić 
żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania 
wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 
ust. 1 ustawy). Żądanie KNF doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem którego jest ogłoszone i prowadzone 
wezwanie, uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. W okresie 
pomiędzy zawiadomieniem KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane 
dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do 
ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty 
będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji 
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw 
spółki, mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz 
w sposób w nim określony i jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji, ani zawierać umów, z 
których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania oraz nie 
mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 ustawy). Po 
zakończeniu wezwania podmiot, który ogłosił wezwanie jest obowiązany zawiadomić w trybie, o 
którym mowa w art. 69 Ustawy o ofercie, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym 
udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania (art. 77 ust. 7 ustawy).  
Cena akcji, proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o ofercie, powinna 
zostać ustalona na zasadach określonych w art. 79 ustawy.  
 
Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o ofercie, spoczywają również na:  
  podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w 

związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z 
akcjami spółki publicznej  

  funduszu inwestycyjnym, także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 
łącznie przez: 
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- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  

- inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane 
przez ten sam podmiot,  

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

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

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

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

  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 dyspozycji co do głosowania,  

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

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

W przypadkach wskazanych w ostatnim i przedostatnim punkcie, obowiązki mogą być wykonywane 
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o 
którym mowa w punkcie przedostatnim, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki 
publicznej przez:  

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

  osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 

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

  jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.  

Ponadto, obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z 
papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on 
dysponować według własnego uznania.  

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków, wlicza się:  

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

  po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu w przypadku 
gdy akcjonariusz nie wydał wiążących dyspozycji co do głosowania – liczbę głosów z akcji 
spółki, objętych tym pełnomocnictwem,  

  liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone 
lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisów prawa.  
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Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 
Ustawy o ofercie nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub 
obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej 
liczby głosów. 

Stosownie do art. 90 Ustawy o ofercie, przepisów rozdziału 4 ustawy, dotyczącego znacznych 
pakietów akcji spółek publicznych, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę 
inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 
1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o obrocie, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego.  

Ponadto, przepisów rozdziału 4 ustawy nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji 
przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 art. 90 ustawy, które 
łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10 % ogólnej 
liczby głosów w spółce publicznej, o ile:  

 prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz  
 firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację 

zadań, o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 
55a ustawy, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją 
rynku regulowanego oraz  

 firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których 
mowa w ust. 1 ustawy.  

Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 69 i art. 70, oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 
69 ustawy, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w 
art. 3 pkt 47 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  

Przepisów rozdziału 4 ustawy nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu 
zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez:  

 Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o obrocie;  

 spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których 
mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o obrocie, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej 
ustawy;  

 spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o 
obrocie.  

Przepisów rozdziału 4 ustawy nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o 
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, ustawy pod warunkiem, że: 

 spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z 
zarządzanymi portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego; 

 podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu 
głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej; 

 podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa 
w pkt powyżej, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek 
zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych 
organów nadzoru tych podmiotów. 

Warunki, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2, uważa się za spełnione, jeżeli: 
 struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub 

firmy inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej; 
 osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie; 
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 w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą 
inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy 
tym podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana 
zostaje niezależność. 

Przepisów rozdziału 4 ustawy, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 
ustawy, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 
ustawy, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku 
z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą 
zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu. 

Ponadto, przepisów rozdziału 4 ustawy, za wyjątkiem art. 69 i art. 70 ustawy oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i 
art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy, nie stosuje się w przypadku 
porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy 
mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 
ustawy oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425 i art. 429 § 1 KSH. 

 

4.8.3. Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o 
Obrocie oraz Ustawy o Ofercie 

 
Ustawa o obrocie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, wynikających z 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych w sposób następujący:  
Na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a (członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci 
lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby 
pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 
podobnym charakterze) która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których 
mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 
200 000 zł. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy (art. 174 Ustawy o obrocie). 
Na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 
ustawy, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 tysięcy złotych 
chyba, że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską, 
zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych w sposób, który wyłącza ingerencję tej osoby w 
podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub 
nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 Ustawy o obrocie).  
Ustawa o ofercie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa 
wyżej, w sposób następujący:  

Zgodnie z art. 89 ustawy, prawo głosu z:  
- akcji spółki publicznej, będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia 

prawnego, powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, 
jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków 
określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy), 

- wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z 
naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy 
(art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ),  

- akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 ustawy 
(art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy), 

- wszystkich akcji spółki publicznej podmiotu, którego udział w ogólnej liczbie głosów, 
powodujący powstanie obowiązków, o których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 1 lub art. 73 
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ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy, uległ zmianie w wyniku zdarzeń, o których mowa odpowiednio 
w art. 72 ust. 2 lub art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 3 ustawy, do dnia wykonania obowiązków 
określonych w tych przepisach (art. 89 ust. 2 ustawy),  

nie może być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi, nie jest uwzględniane przy 
obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych 
ustaw;  

Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 art. 89 Ustawy o ofercie, 
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 lub art. 74 ust. 1 ustawy albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 
ust. 2 lub 5 ustawy. W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o 
którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy o 
ofercie, 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 zakazowi, o którym mowa w ust. 1-2b art. 89 
Ustawy o ofercie, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego 
zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.  

Zgodnie z art. 97 ustawy, na każdego, kto:  
- nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego 

zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 
- przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w 

art. 72-74, 
- nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77, 
- nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie 

obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3, 
- nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których 

mowa w art. 74 ust. 2 lub 5, 
- nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym 

mowa w art. 90a ust. 1, 
- wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78, w określonym w nim terminie nie wprowadza 

niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień 
dotyczących jego treści, 

- nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3, 
- w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż określona 

na podstawie art. 79, 
- bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 

albo art. 88a, 
- nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 

79 lub art. 91 ust. 6, 
- dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82, 
- nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83, 
- wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 nie udostępnia dokumentów rewidentowi do 

spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 
- nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3, 
- dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, przy czym może być 
ona zostać nałożona odrębnie za każdy z wyżej wskazanych czynów oraz może być nałożona odrębnie 
na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty 
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych 
spraw spółki. 
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W decyzji, o której mowa, KNF może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub 
dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary 
pieniężnej i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary 
pieniężnej. 
 

4.8.4. Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów 

 
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia 
zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny światowy 
obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 
zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000,00 euro lub łączny obrót na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000,00 euro. Przy badaniu 
wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących 
w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których 
należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów). Wartość denominowana w euro podlega przeliczeniu na złote według 
kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów). 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji - 
bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców 
przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10 000 000,00 euro. 
2) 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 innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta 
nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że: 
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć w drodze decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że 
odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od 
dnia ich nabycia. 
3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia 
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa 
do ich sprzedaży, 
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy 
zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą 
konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego, 
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę. Postępowanie 
antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 
miesięcy od dnia jego wszczęcia. 
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Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu 
terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji 
podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie 
koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 
zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na 
dokonanie koncentracji - koncentracja nie została dokonana. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEDOCHOWANIA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH 
Z USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze 
decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku 
rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie 
dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w 
drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 000,00 euro, jeżeli, 
choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w 
drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10 000,00 euro za każdy 
dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę 
pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub 
związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła 
zamiaru koncentracji. 
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie 
koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając 
termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji 
zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą 
przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od 
dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału 
spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o  stwierdzenie nieważności 
umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także 
uprzednie naruszenie przepisów ustawy. 
 

4.8.5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw 

 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 
139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. 
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koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi 
podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady 
w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej 
zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do 
Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:  
1. zawarciu odpowiedniej umowy,  
2. ogłoszeniu publicznej oferty, lub  
3. przejęciu większościowego udziału. 
Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa 
posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 
Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.  
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: 
  łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 

niż 5 mld euro, oraz  

  łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  
 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 

niż 2,5 mld euro,  

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,  

 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej 
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln euro, oraz 

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

Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy: instytucje kredytowe lub inne instytucje 
finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje 
dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, 
czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod 
warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu 
określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa 
wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, 
bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego 
roku od daty nabycia. 
 

4.9. Wskazanie obowiązujących regulacji dotyczących obowiązkowych ofert przejęcia lub 
przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów 
wartościowych. 

Ustawa o ofercie wprowadza instytucje przymusowego wykupu oraz przymusowego odkupu.  
Zgodnie z art. 82 ustawy, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z 
podmiotami zależnymi od niego lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami 
zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub 
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zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, osiągnął lub 
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych 
akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. 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, a 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 Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, 
nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do 
równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek 
regulowany, na którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach 
regulowanych – wszystkich tych spółek. Do zawiadomienia dołącza się informacje na temat 
przymusowego wykupu. Odstąpienie od przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.  
Na podstawie art. 83 Ustawy o ofercie, akcjonariusz spółki publicznej może żądać wykupienia 
posiadanych przez siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% 
ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie to składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od 
dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby akcji przez innego 
akcjonariusza. Żądaniu złożonemu na podstawie art. 83 Ustawy o ofercie zobowiązani są 
zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak 
również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia a 
także solidarnie każda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki 
publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, o 
ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, 
co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 
 

4.10. Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta, dokonanych 
przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego.  

 
W ciągu ostatniego roku obrotowego nie były przeprowadzane publiczne oferty przejęcia w stosunku 
do kapitału Emitenta. 
 

4.11. Regulacje podatkowe  
 
W Prospekcie zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych z 
posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni 
skorzystać z porad świadczonych przez doradców podatkowych. 

 

4.11.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy 
 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa 
się według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych:  

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

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

  płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z 
przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu 
skarbowego.  

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, 
określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

1) podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy, 

2) podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych), o ile odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie 
stanowi inaczej. 

3) Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody 
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki 
(art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych): 

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

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

c) spółka, o której mowa w pkt b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w 
kapitale spółki, o której mowa w pkt a, 

d) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych jest:  

 spółka, o której mowa w pkt b, albo 

 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt b. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend 
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w 
wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres 
dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu 
udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania 
udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka 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.  

Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych. 
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Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku 
dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika 
urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

4.11.2. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji oraz praw do 
akcji oferowanych w publicznym obrocie 

 

4.11.2.1 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze sprzedaży papierów wartościowych 

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

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
jest:  

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

  różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. pkt 1 lit. b Ustawy o obrocie, a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,  

  różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,  

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

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

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym 
mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody 
uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z 
odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich 
wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z 
tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w 
spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 
zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych).  

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki 
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie 
podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o 
miejscu zamieszkania za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 
właściwy organ administracji podatkowej. 
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4.11.2.2 Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze sprzedaży papierów wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.  

Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, czyli kwotą 
uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami 
poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów 
wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.  

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które dokonały 
sprzedaży papierów wartościowych, zobowiązane są do wpłacania na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku 
podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu 
osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące 
tego roku.  

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 
25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki 
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie 
podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o 
siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy 
organ administracji podatkowej.  

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

a) w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
lub  

b) prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

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

4.11.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych 
Co do zasady sprzedaż akcji dopuszczonych do publicznego obrotu będzie podlegała opodatkowaniu 
podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego stawka, w świetle art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b, wynosi 
1%.  

W myśl przepisu art. 9 pkt. 9 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych, sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi firmom 
inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym albo dokonana za pośrednictwem  takich  
firm lub zagranicznych firm inwestycyjnych albo dokonana w ramach obrotu zorganizowanego albo 
dokonaną poza takim obrotem przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli 
prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów 
Ustawy o obrocie stanowi czynność cywilnoprawną zwolnioną z podatku od czynności 
cywilnoprawnych.  
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4.11.5. Odpowiedzialność płatnika 
 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa płatnik, 
który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i 
wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, odpowiada za podatek niepobrany lub 
podatek pobrany a niewpłacony.  

Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od 
woli płatnika.  

Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne 
przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.  

 

5. Informacje o warunkach oferty 
 

5.1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane 
przy składaniu zapisów 

5.1.1. Warunki oferty 
 
W ramach Publicznej Oferty oferowanych jest 522 636 Akcji zwykłych na okaziciela Serii D Spółki 
Trans Polonia S.A.  
 
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent ubiegać się będzie o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym łącznie do 3.300.000 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda w tym: 

- 2.500.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B 
- 277.364 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C, 
- do 522.636 Akcji zwykłych na okaziciela Serii D, 
- do 522.636 Praw do Akcji zwykłych na okaziciela Serii D, 

 
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie w 
drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru oraz 
zmiany Statutu Spółki zawiera upoważnienie dla Zarządu do określenia ostatecznej sumy, o jaką 
kapitał zakładowy ma być podwyższony.  
 
Emitent informuje, iż Zarząd Emitenta nie zamierza korzystać z zawartego w uchwale emisyjnej 
upoważnienia  do określenia ostatecznej sumy kapitału zakładowego. W razie gdyby Zarząd Emitenta 
zdecydował o skorzystaniu z uprawnienia do wskazania ostatecznej sumy podwyższeni kapitału 
zakładowego Emitent poinformuje o tym aneksem opublikowanym w trybie art. 51 Ustawy. 
 
Akcje Serii D zostaną zaoferowane inwestorom w następujących transzach: 
Transza Dużych Inwestorów (TDI) - 444.236 sztuk, 
Transza Małych Inwestorów (TMI)  - 78.400 sztuk. 
 
Maksymalna Cena Emisyjna Akcji serii D wynosi 10 zł za sztukę. 
 
Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Dużych Inwestorów zostanie przeprowadzony proces budowy 
Księgi Popytu, podczas którego inwestorzy będą składać Deklaracje Nabycia Akcji Oferowanych, po 
cenie nie wyższej niż Maksymalna Cena Emisyjna.  



IV. CZĘŚĆ OFERTOWA 

 249

W oparciu o jego wyniki ustalona zostanie Cena Emisyjna Akcji Serii D, która zostanie przekazana do 
publicznej wiadomości, w trybie art. 54 ust.3 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem zapisów na Akcje 
Oferowane.  
Ostatecznie ustalona Cena Emisyjna Akcji Serii D nie przekroczy Maksymalnej Ceny Emisyjnej. 
Cena Emisyjna Akcji Serii D będzie stała i jednakowa dla obydwu transz. 
 
W przypadku nie dojścia do skutku procesu budowy Księgi Popytu Zarząd Emitenta ustali Cenę 
Emisyjną Akcji serii D w oparciu o rekomendację Oferującego. 
Wyniki tego procesu mogą także stanowić podstawę podjęcia decyzji o odwołaniu lub zawieszeniu 
Oferty.  Księga Popytu nie zostanie podana do publicznej wiadomości. 
 
Inwestorzy mogą składać zapisy na Akcje Serii D według następujących zasad:  
- TMI – minimalny zapis wynosi 10 sztuk Akcji Serii D, maksymalny jest równy liczbie Akcji Serii 

D zaoferowanych do objęcia w tej transzy, 
- TDI - minimalny zapis składany poza procesem budowania Księgi Popytu wynosi 10.000 Akcji 

Serii D, maksymalny zapis jest równy liczbie Akcji Serii D zaoferowanych do objęcia w tej 
transzy. 

 
W przypadku inwestorów, którzy zostaną umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, zapis może 
opiewać na liczbę Akcji Serii D mniejszą niż 10.000 (zgodnie z Listą Wstępnego Przydziału). 
W Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii D inwestor musi wskazać liczbę nie mniejszą niż 
10.000 akcji i nie większą niż liczba Akcji Serii D oferowanych w TDI. 

5.1.2. Wielkość ogółem emisji lub oferty  
 

Na podstawie niniejszego Prospektu w Publicznej Ofercie oferowanych jest 522.636 Akcji zwykłych 
na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

Akcje Serii D nie są uprzywilejowane, nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności.  

Z Akcjami Serii D nie są związane obowiązki świadczeń dodatkowych. 

5.1.3. Terminy Publicznej Oferty oraz opis procedury składania zapisów 
5.1.3.1. Terminy Publicznej Oferty i możliwe ich zmiany 

 
Tabela nr 5.1.3.1.-1 
Czynność Termin 

Publikacja Prospektu Emisyjnego Spółki 
niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu, nie 

później jednak niż przed dniem rozpoczęcia 
Publicznej Oferty. 

Otwarcie Publicznej Oferty Akcji serii D 25 października 2010 r. 

Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w 
Transzy Dużych Inwestorów  

25 - 26 października 2010 r. do godz. 15.00. 

Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do 
publicznej wiadomości 

26 października 2010 r. 

Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych 
Inwestorów  

27 października - 5 listopada 2010 r. 

Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych 
Inwestorów 

27 października - 5 listopada 2010 r. 

Planowany termin przydziału Akcji Serii D do 10 listopada 2010 r. 
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Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, przy czym nie 
przewiduje możliwości skrócenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje Serii D po rozpoczęciu 
przyjmowania zapisów. 

Informacja o zmianie podanych wyżej terminów Oferty zostanie udostępniona do publicznej 
wiadomości przed upływem terminu, którego dotyczy zmiana, w formie komunikatu aktualizującego, 
o którym mowa w art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie. 

W przypadku udostępnienia przez Spółkę, po rozpoczęciu subskrypcji, aneksu do Prospektu 
dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji 
Oferowanych, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona 
odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych tak, aby inwestorzy, którzy złożyli 
zapisy na Akcje Oferowane bądź Deklarację Zainteresowania Nabyciem Akcji Oferowanych przed 
udostępnieniem aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów bądź Deklaracji 
w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. 

5.1.3.2. Opis procedury składania zapisów na Akcje Serii D  
 

Procedura składania zapisów na Akcje Serii D w Transzy Małych Inwestorów 
Zapisy ma Akcje serii D w TMI składane będą po Cenie Emisyjnej Akcji serii D i przyjmowane 
osobiście w POK Oferującego wskazanych w Załączniku nr 5 do Prospektu oraz za pośrednictwem 
internetu, faksu, telefonu, zgodnie z procedurami obowiązującymi w DM BOŚ S.A..  

W ramach TMI można składać zapisy na nie mniej niż 10 Akcji serii D i nie więcej niż liczba Akcji 
serii D zaoferowanych do objęcia w TMI. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie 
nie mogą przekroczyć liczby Akcji serii D zaoferowanych do objęcia w TMI. Zapisy opiewające na 
wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na maksymalną liczbę Akcji Serii D w TMI. 

Złożenie zapisu w TMI nie ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów w Transzy Dużych 
Inwestorów. 

Inwestor winien złożyć w miejscu składania zapisu na Akcje Serii D w TMI wypełniony w trzech 
egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza 
zapisu, w którym stwierdza, że: 

 zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Oferty Publicznej; 
 zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii D w Publicznej Ofercie niż objęta 

zapisem lub nie przydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 
 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Publicznej Oferty, 
 przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz 

ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 
 wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz 

informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje Serii D Oferującemu i 
Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii D oraz, że upoważnia 
te podmioty do otrzymania tych informacji. 

 

Formularz zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Małych Inwestorów stanowi Załącznik nr 4 do 
Prospektu. 

Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport 
w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej 
zobowiązana jest ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument 
zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest ponadto złożyć akt 
zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres 
siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. 



IV. CZĘŚĆ OFERTOWA 

 251

Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, 
potwierdzony przez pracownika POK przyjmującego zapisy.  

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Serii D  
w Publicznej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie 
uznany za nieważny.  

Zapis na Akcje Serii D jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek 
zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Serii D w Publicznej Ofercie 
albo do dnia ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku, z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt. 
5.1.7. Części Ofertowej. 

Procedura Budowy Księgi Popytu 
Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Dużych Inwestorów zostanie przeprowadzony proces budowy 
Księgi Popytu, podczas którego wybrani inwestorzy będą składać Deklaracje nabycia Akcji 
Oferowanych. 
W oparciu o jego wyniki ustalona zostanie Cena Emisyjna. Wyniki tego procesu mogą także stanowić 
podstawę podjęcia decyzji o odwołaniu lub zawieszeniu Oferty.  
 
W trakcie trwania procesu budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane Zarząd Emitenta może 
postanowić o zmianie wartości Maksymalnej Ceny Emisyjnej Akcji Serii D. Powyższa zmiana 
wymagać będzie zatwierdzenia aneksu do Prospektu i przekazania jego treści w trybie art. 51 ust. 5 
Ustawy o Ofercie.  
Zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej inwestorowi, który złożył Deklarację 
Zainteresowania Nabyciem Akcji Oferowanych przed przekazaniem do publicznej wiadomości 
informacji o zmianie Maksymalnej Ceny Emisyjnej, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od 
skutków prawnych złożonej Deklaracji poprzez złożenie w firmie inwestycyjnej oferującej papiery 
wartościowe odwołania złożonej Deklaracji w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do 
publicznej wiadomości tej informacji. 
Wszystkie Deklaracje Zainteresowania Nabyciem Akcji Oferowanych, które w wyniku opublikowania 
aneksu dot. zmiany wartości Maksymalnej Ceny Emisyjnej zawierać będą propozycję ceny za Akcji 
Serii D wyższą niż nowa Maksymalna Cena Emisyjna zostaną automatycznie anulowane. Zarząd 
Emitenta wskaże w ww. aneksie nowe terminy przyjmowania Deklaracji . 

W procesie budowania Księgi Popytu mogą wziąć udział inwestorzy, do których zostanie skierowane 
zaproszenie do złożenia Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii D, z zastrzeżeniem 
postanowień niniejszego Prospektu. 
W trakcie procesu tworzenia Księgi Popytu Oferujący nie będzie kierować do potencjalnych 
inwestorów zaproszeń do złożenia Deklaracji, jeżeli podmioty te są: bankami, domami maklerskimi, 
funduszami emerytalnymi, funduszami inwestycyjnymi lub zakładami ubezpieczeń. Inni inwestorzy, 
aby móc uczestniczyć w budowie Księgi Popytu muszą otrzymać stosowną propozycję od 
Oferującego. Oferujący, podejmując decyzję o przekazaniu zaproszenia do uczestniczenia w procesie 
budowy Księgi Popytu, będzie kierować się subiektywną oceną danego inwestora, biorąc pod uwagę 
pozycję danego inwestora na rynku polskim lub rynkach, na których działa inwestor oraz ocenę 
działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 
Wyżej wymienione zaproszenia kierowane będą do inwestorów w formie ustnej lub, na prośbę 
inwestora, w formie pisemnej. 
 
Budowa Księgi Popytu odbywać się będzie zgodnie z następującymi zasadami: 

 w Deklaracji inwestor będzie mógł wskazać liczbę Akcji Serii D, jaką jest zainteresowany 
objąć oraz proponowaną przez siebie cenę, jaką jest gotowy za nie zapłacić. Liczba Akcji Serii 
D, na jaką opiewa Deklaracja nie może być niższa niż 10 000 sztuk, oraz nie może być 
większa niż liczba Akcji Serii D oferowanych w TDI. Deklaracja na większą liczbę Akcji 
Serii D, niż oferowana w ramach TDI będzie traktowana jak Deklaracja na liczbę Akcji Serii 
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D oferowanych w Transzy Dużych Inwestorów. Deklaracja na liczbę Akcji Serii D niższą niż 
10 000 sztuk zostanie uznana za nieważną; 

 proponowana w Deklaracji cena nie może być wyższa niż wskazana Maksymalna Cena 
Emisyjna. Deklaracje zawierające cenę wyższą będą nieważne; 

 inwestor ma prawo anulować Deklarację przed zakończeniem procesu budowy Księgi Popytu, 
wskutek czego wygasają jego zobowiązania wynikające z Deklaracji. Anulowanie Deklaracji 
następuje poprzez złożenie u Oferującego kopii uprzednio złożonej Deklaracji z naniesioną 
adnotacją „ANULOWANA” i podpisem inwestora; 

 dopuszczalne jest złożenie więcej niż jednej Deklaracji z propozycjami różnych poziomów 
cen, przy czym takie Deklaracje złożone przez jednego inwestora nie będą kumulowane, a na 
Listę Wstępnego Przydziału będą umieszczane Deklaracje z najwyższym poziomem ceny; 

 na podstawie złożonych Deklaracji zostanie sporządzona Księga Popytu zawierająca 
zestawienie inwestorów, liczbę Akcji Serii D, które gotowi są objąć, oraz ceny po jakich 
gotowi są objąć Akcje Serii D; 

 na podstawie Księgi Popytu zostanie sporządzone zestawienie inwestorów i liczby wstępnie 
przydzielonych im Akcji Serii D (Lista Wstępnego Przydziału). Na Listę Wstępnego 
przydziału zostaną wpisani tylko i wyłącznie inwestorzy, którzy złożyli Deklaracje z ceną 
równą bądź wyższą od ustalonej Ceny Emisyjnej i którym Emitent zdecydował się wstępnie 
przydzielić Akcje Serii D. Liczba Akcji Serii D, która zostanie wstępnie przydzielona 
inwestorowi w ramach Listy Wstępnego Przydziału nie może być wyższa od liczby Akcji 
Serii D, którą inwestor wskazał w Deklaracji; 

 do inwestorów wskazanych na Liście Wstępnego Przydziału zostaną rozesłane zaproszenia 
(wezwania) do złożenia zapisu i opłacenia Akcji Serii D w terminie umożliwiającym złożenie 
zapisu, nie później jednak niż w pierwszym dniu przyjmowania zapisów w TDI do godz. 
11:00. Zaproszenia zostaną skierowane droga faksową na numer faksu wskazany w 
Deklaracji. Nieotrzymanie przez inwestora zaproszenia w terminie wskazanym powyżej 
skutkuje zwolnieniem inwestora ze złożonego zobowiązania objęcia Akcji Serii D 
wyrażonego poprzez złożenie Deklaracji. Zaproszenia skierowane do zarządzających cudzym 
portfelem papierów wartościowym będą traktowane jak zaproszenia skierowane do tych, 
których portfelem zarządzający zarządza; 

 zarządzający cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie może złożyć Deklarację, 
obejmującą zarządzane przez siebie rachunki łącznie; 

 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych składają Deklaracje odrębnie, na rzecz 
poszczególnych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo. 

 

Składając Deklarację, inwestor jednocześnie oświadcza, że: 

 zapoznał się z treścią Prospektu Emisyjnego i Statutu Spółki  i akceptuje brzmienie Statutu i 
warunki Publicznej Oferty Akcji Serii D określone w Prospekcie, 

 zgadza się na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Serii D, niż objęte Deklaracją, 
lub nieprzydzielenie ich w ogóle, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie, 

 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia Publicznej Oferty oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo 
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz, że dane na formularzu 
Deklaracji zostały podane dobrowolnie, 

 wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych 
oraz informacji związanych ze złożoną Deklaracją, przez Oferującego Emitentowi, w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii D oraz że upoważnia te podmioty do 
otrzymania tych informacji, 

 przyjmuje do wiadomości i akceptuje wiążący charakter Deklaracji Zainteresowania 
Nabyciem Akcji Serii D, 

 w przypadku przydzielenia Akcji Serii D w ramach Listy Wstępnego Przydziału zobowiązuje 
się do złożenia i opłacenia zapisu na Akcje Serii D. 
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Na podstawie złożonych Deklaracji nabycia Akcji Oferowanych Zarząd Emitenta w oparciu o 
rekomendację Oferującego ustali Cenę Emisyjną Akcji Serii D, dokona wstępnej alokacji Akcji 
Oferowanych i sporządzi listę inwestorów zobowiązanych do nabycia Akcji Oferowanych w TDI 
(Listę Wstępnego Przydziału). 
 
Emitent zastrzega, że po ogłoszeniu Ceny Emisyjnej Deklaracje inwestorów, którzy zadeklarowali 
cenę równą lub wyższą niż ustalona Cena Emisyjna nie mogą zostać anulowane z zastrzeżeniem 
sytuacji opisanych w pkt 5.1.7 Część Ofertowa Prospektu. Zobowiązania wynikające ze złożonych 
Deklaracji przez inwestorów, którzy podali ceny niższe od ustalonej Ceny Emisyjnej wygasają w 
momencie ogłoszenia Ceny Emisyjnej. 
Jeśli po przeprowadzeniu procesu budowy Księgi Popytu Zarząd Emitenta podejmie decyzję o 
odstąpieniu lub zawieszeniu Oferty Publicznej – Cena Emisyjna nie zostanie ustalona oraz nie 
zostanie dokonana wstępna alokacja Akcji Oferowanych. 
 
W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od oferty Akcji Serii D złożone przez inwestorów 
Deklaracje przestają mieć charakter wiążący. 
 
W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu oferty Akcji Serii D Emitent może ponownie 
przeprowadzić proces budowania Księgi Popytu, przy czym w takiej sytuacji określi, czy wcześniej 
złożone Deklaracje tracą, czy zachowują ważność. Informacja ta zostanie podana do publicznej 
wiadomości w formie aneksu do Prospektu oraz w formie raportu bieżącego, o ile Emitent będzie 
podlegał w tym momencie obowiązkom informacyjnym. Jeśli zostanie podjęta decyzja, że złożone 
wcześniej Deklaracje nie tracą ważności, inwestor będzie mógł uchylić się od skutków prawnych 
złożonej deklaracji poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 2 dni roboczych od dnia 
udostępnienia aneksu do Prospektu. 
 
Jednakże niezależnie od wyniku przeprowadzonego procesu budowy Księgi Popytu, Zarząd Emitenta, 
zastrzega sobie prawo do ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Serii D w oparciu o rekomendację 
Oferującego. Cena ta zostanie ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie 
Publicznej Oferty. 
 
Informacje o formie Deklaracji oraz sposobie jej złożenia udzielane będą w okresie budowy Księgi 
Popytu w siedzibie Oferującego przy ul. Marszałkowskiej 78/80 w Warszawie lub telefonicznie pod 
numerami telefonów: (22) 5043 342, (22) 5043 345. 
Deklaracje Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii D w ramach budowy Księgi Popytu będą 
przyjmowane przez POK Oferującego wskazane w załączniku nr 5 do Prospektu. 
Wzór Deklaracji stanowi załącznik nr 3 do Prospektu. 
 
Zobowiązanie inwestorów wynikające ze złożenia Deklaracji 
Deklaracja Zainteresowania jest wiążąca dla inwestora od momentu jej złożenia, co oznacza, że 
inwestor jest zobowiązany do złożenia i opłacenia zapisu na liczbę Akcji Serii D w wielkości 
wskazanej w Deklaracji i po cenie nie wyższej niż wskazana w Deklaracji, zgodnie z zasadami 
opisanymi w Prospekcie. 
W momencie podania do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej Akcji Serii D zobowiązanie 
inwestorów, którzy w Deklaracjach podali cenę niższą niż opublikowana Cena Emisyjna, wygasa.  

W momencie upłynięcia terminu opisanego w Prospekcie na otrzymanie wezwania do złożenia 
i opłacenia zapisu, wygasa zobowiązanie inwestorów, którzy w Deklaracji podali cenę równą bądź 
wyższą od opublikowanej Ceny Emisyjnej i wezwania nie otrzymali.  

W pozostałych przypadkach zobowiązanie wynikające ze złożonej Deklaracji wygasa w momencie 
złożenia i opłacenia zapisu na wskazaną w wezwaniu liczbę Akcji Serii D po ustalonej Cenie 
Emisyjnej na zasadach opisanych w Prospekcie.  

Niewywiązanie się inwestora ze zobowiązania wynikającego ze złożonej Deklaracji (niezłożenie 
i nieopłacenie zapisu na warunkach opisanych w Prospekcie) skutkować może dochodzeniem roszczeń 



IV. CZĘŚĆ OFERTOWA 

 254

przez Emitenta na zasadach określonych w art. 471 i następnych Kodeksu Cywilnego. Podstawą 
odpowiedzialności inwestora są zasady odpowiedzialności kontraktowej. Termin przedawnienia 
roszczenia o naprawienie szkody wynosi dziesięć lat od daty powstania szkody. 

Roszczenie o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
inwestora do opłacenia zapisu przysługuje Emitentowi również w przypadku, gdy inwestor opłacił 
zapis na mniejszą liczbę Akcji Serii D niż liczba podana w zaproszeniu skierowanym do inwestora.  

Procedura składania zapisów na Akcje Serii D w TDI przez inwestorów biorących udział 
w budowaniu Księgi Popytu. 

Na podstawie złożonych Deklaracji oraz na podstawie rekomendacji Oferującego, Zarząd Emitenta 
dokona wstępnego przydziału Akcji Serii D oferowanych w TDI i sporządzi Listę Wstępnego 
Przydziału, która będzie zawierać wykaz inwestorów uprawnionych do złożenia zapisu na Akcje Serii 
D w Publicznej Ofercie. Lista Wstępnego Przydziału będzie określała liczbę Akcji Serii D jaką 
inwestor będzie uprawniony subskrybować z zastrzeżeniem, że liczba ta nie będzie większa niż 
wskazana przez inwestora w Deklaracji.  

Po dokonaniu wstępnego przydziału Akcji Serii D w Transzy Dużych Inwestorów, Oferujący skieruje 
do inwestorów wpisanych na Listę Wstępnego Przydziału zaproszenia (wezwania) do złożenia zapisu, 
które będą wskazywać liczbę wstępnie przydzielonych inwestorowi Akcji Serii D wraz z ich Ceną 
Emisyjną oraz będą wzywać do dokonania pełnej wpłaty za wstępnie przydzielone Akcje Serii D. 
Podany zostanie numer konta, na który inwestor dokona wpłaty za subskrybowane Akcje Serii D. 

Powyższa informacja zostanie przekazana inwestorowi na numer telefaksu wskazany w formularzu 
Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii D. Emitent zastrzega, że wysłanie informacji na 
numer telefaksu wskazany przez inwestora w Deklaracji, uznaje za skuteczne przekazanie zaproszenia 
do złożenia i opłacenia zapisu. Inwestor zobowiązany jest zapewnić sprawne funkcjonowanie 
urządzenia do odbioru zaproszenia. Problemy techniczne, które mogą uniemożliwić odebranie przez 
inwestora zaproszenia w terminie wskazanym w Prospekcie nie skutkują zwolnieniem inwestora ze 
zobowiązania wynikającego z Deklaracji. Zaproszenia do złożenia zapisu i opłacenia Akcji Serii D 
zostaną przesłane w terminie umożliwiającym złożenie zapisu, nie później jednak niż w pierwszym 
dniu przyjmowania zapisów w TDI do godz. 11:00. 

Nieotrzymanie przez inwestora, który złożył Deklarację z ceną wyższą bądź równą ustalonej Cenie 
Emisyjnej, zaproszenia w terminie wskazanym powyżej skutkuje zwolnieniem inwestora ze złożonego 
zobowiązania objęcia Akcji Serii D wyrażonego poprzez złożenie Deklaracji. Zaproszenia skierowane 
do zarządzających cudzym portfelem papierów wartościowym będą traktowane jak zaproszenia 
skierowane do tych, których portfelem zarządzający zarządza. 

Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na 
Akcje Serii D w liczbie nie wyższej niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu. W przypadku 
złożenia przez inwestora zapisu na liczbę Akcji Oferowanych wyższą niż określona w zaproszeniu do 
złożenia zapisu, inwestor musi liczyć się z możliwością przydzielenia mu mniejszej liczby Akcji 
Oferowanych, jednak nie mniejszej niż zagwarantowana w przekazanym zaproszeniu do złożenia 
zapisu. W przypadku, gdy inwestor złoży zapis na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana 
w zaproszeniu, musi liczyć się z możliwością przydzielenia mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż 
określona w zapisie lub nieprzydzielenia Akcji Oferowanych, z uwagi na utratę preferencji 
wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia Księgi Popytu. 

Wykonaniem zobowiązania wynikającego ze złożenia Deklaracji jest opłacenie Akcji Serii D 
w liczbie określonej w zaproszeniu w terminie opisanym w Prospekcie. Szczegóły i terminy dotyczące 
opłacenia Akcji Oferowanych zostały opisane w pkt. 5.1.8.1 Dokumentu Ofertowego.  

Zapisy na Akcje Serii D w Transzy Dużych Inwestorów będą przyjmowane w POK DM BOŚ S.A. 
wskazanych w Załączniku nr 5 do Prospektu. 

Inwestor winien złożyć w miejscu składania zapisu na Akcje Serii D wypełniony w trzech 
egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza 
zapisu, w którym stwierdza, że: 



IV. CZĘŚĆ OFERTOWA 

 255

 zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Oferty Publicznej; 
 zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii D oferowanych w Publicznej Ofercie 

niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 

 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
Publicznej Oferty, przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich 
danych osobowych oraz ich poprawiania oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane 
dobrowolnie; 

 wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych w 
zakresie informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje Serii D 
Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii D 
oraz, że upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji. 

 

Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport 
w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej 
zobowiązana jest ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument 
zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest ponadto złożyć akt 
zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres 
siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Serii D 
w Publicznej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie 
uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną 
również uznane za nieważne. 

Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, 
potwierdzony przez pracownika POK przyjmującego zapisy.  

Formularz zapisu na Akcje Serii D w Transzy Dużych Inwestorów stanowi Załącznik nr 4 do 
Prospektu. 

Procedura składania zapisów na Akcje Serii D w TDI poza procesem budowania Księgi Popytu 
Zapisy na Akcje Serii D poza procesem budowania Księgi Popytu przyjmowane będą w POK 
Oferującego wskazanych w Załączniku nr 5 do Prospektu.  

Inwestorzy będą mogli złożyć zapis na minimum 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Akcji Serii D 
 i maksymalnie na liczbę Akcji Serii D zaoferowanych do objęcia w TDI. Inwestor może złożyć 
wielokrotne zapisy, przy czym łączna liczba Akcji Serii D określona w zapisach złożonych przez 
jednego inwestora nie może być większa niż liczba Akcji Serii D zaoferowanych do objęcia w TDI. 
Złożenie przez jednego inwestora kilku zapisów na liczbę większą niż liczba Akcji Serii D 
zaoferowanych do objęcia w TDI powoduje nieważność złożonych zapisów w części przekraczającej 
liczbę Akcji Oferowanych w TDI.  

Zapisy złożone przez inwestorów na Akcje Serii D poza procesem budowania Księgi Popytu mogą 
zostać przez Zarząd Emitenta zrealizowane w mniejszej liczbie, bądź niezrealizowane wcale, z uwagi 
na brak preferencji wynikających z uczestniczenia w procesie budowy Księgi Popytu. 

Szczegóły i terminy dotyczące opłacenia Akcji Oferowanych zostały opisane w pkt. 5.1.8.1 
Dokumentu Ofertowego. 

5.1.3.3. Termin związania zapisem 
Zapis na Akcje Serii D w Publicznej Ofercie jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać 
jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Serii D 
z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt.5.1.7 Części Ofertowej Prospektu. 
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5.1.3.4. Działanie przez pełnomocnika 
Inwestorzy obejmujący Akcje Oferowane uprawnieni są do działania za pośrednictwem właściwie 
umocowanego pełnomocnika. Szczegółowy zakres i forma dokumentów wymaganych podczas  
działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego 
zapisy na Akcje Oferowane. W związku z powyższym, inwestor, który zamierza skorzystać z 
pośrednictwa pełnomocnika przy składaniu zapisu powinien zapoznać się z zasadami udzielania 
pełnomocnictwa obowiązującymi u Oferującego za pośrednictwem którego złoży zapis na Akcje 
Oferowane. 

W razie składania zapisu i Dyspozycji Deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa 
powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. 

5.1.3.5. Składanie dyspozycji deponowania 
Składając zapis na Akcje Oferowane inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć 
nieodwołalną Dyspozycję Deponowania Akcji Oferowanych, która umożliwi zapisanie na rachunku 
papierów wartościowych inwestora wszystkich Akcji Oferowanych, które zostały mu przydzielone, 
bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia w POK.  

Dyspozycja Deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona.  

5.1.4. Wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach Oferta Publiczna może zostać 
odwołana lub zawieszona oraz czy odwołanie może nastąpić po rozpoczęciu Oferty 

Zarząd Emitenta w oparciu o upoważnienie zawarte w Uchwale nr 15 ZWZ Spółki Trans Polonia S.A. 
z dnia 23 kwietnia 2010 roku może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji 
Oferowanych w każdym czasie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, bez podawania przyczyn.  

Niezależnie od powyższego, Emitent może odstąpić od przeprowadzenia oferty Akcji Serii D również 
po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, ale jedynie z ważnych powodów, do których należy zaliczyć 
w szczególności: 
 nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można 

było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny negatywny 
wpływ na przebieg oferty lub działalność Emitenta, 

 nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było 
przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na 
działalność operacyjną Emitenta, 

 nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub 
mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć 
przed rozpoczęciem oferty, 

 gdy po przeprowadzeniu procesu budowy Księgi Popytu wynik tego procesu okaże się 
niesatysfakcjonujący, tj. nie będzie gwarantował pozyskania wysokiej jakości inwestorów lub nie 
będzie gwarantował odpowiedniego poziomu płynności notowań na rynku wtórnym, 

 wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie oferty i 
przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta. 

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od oferty Akcji Serii D stosowna informacja zostanie 
podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w formie aneksu do Prospektu oraz 
raportu bieżącego, o ile Emitent będzie podlegał w danym momencie obowiązkom informacyjnym 
zgodnie z art. 56 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
Emitent może również podjąć decyzję o zawieszeniu oferty Akcji Serii D, jeśli wystąpią zdarzenia lub 
zjawiska, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie oferty lub powodować 
podwyższone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji Oferowanych.  
Informacja o zawieszeniu oferty Akcji Serii D zostanie podana w sposób opisany powyżej w 
niniejszym punkcie.  
Jeśli decyzja o zawieszeniu oferty zostanie podjęta w trakcie trwania subskrypcji, złożone zapisy i 
Deklaracje oraz dokonane wpłaty uważane są nadal za ważne, jednakże inwestorzy będą mogli uchylić 
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się od skutków prawnych złożonych zapisów i Deklaracji poprzez złożenie stosownego oświadczenia 
w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu. 
Jeśli decyzja o zawieszeniu oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania Księgi 
Popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, Emitent wspólnie z Oferującym mogą 
ponownie przeprowadzić proces budowania Księgi Popytu, przy czym w takiej sytuacji określą, czy 
wcześniej złożone Deklaracje tracą, czy zachowują ważność. Informacja ta zostanie podana do 
publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu oraz w formie raportu bieżącego, o ile Emitent 
będzie podlegał w tym momencie obowiązkom informacyjnym. Jeśli zostanie podjęta decyzja, że 
złożone wcześniej Deklaracje nie tracą ważności, inwestor będzie mógł uchylić się od skutków 
prawnych złożonej Deklaracji poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 2 dni roboczych 
od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu. 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa przez podmioty 
uczestniczące w Publicznej Ofercie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może 
nastąpić Komisja może zakazać w trybie art. 16 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej rozpoczęcia 
Publicznej Oferty, bądź wstrzymać jej rozpoczęcie na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych. 

5.1.5. Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych 
kwot inwestorom 

 
Transza Małych Inwestorów 
W przypadku, gdy popyt na Akcje Serii D w TMI będzie wyższy od liczby Akcji Serii D 
zaoferowanych w tej transzy, wówczas inwestorom zostaną przydzielone Akcje Serii D na zasadzie 
proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji będzie wyrażona w procentach z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 
Transza Dużych Inwestorów 
Redukcja zapisów w tej transzy może wystąpić w przypadku: 
- złożenia przez inwestora zapisu na większą liczbę Akcji Serii D niż wskazana w zaproszeniu do 

złożenia zapisu wystosowanym przez Oferującego (w części przekraczającej liczbę Akcji Serii D 
wskazaną w ww. zaproszeniu), 

- złożenia przez inwestora zapisu na mniejszą liczbę Akcji Serii D niż wskazana w zaproszeniu do 
złożenia zapisu wystosowanym przez Oferującego, 

- złożenia przez inwestora zapisu na Akcje Serii D poza procesem budowania Księgi Popytu. 
 
Zwrot nadpłat oraz zwrot środków pieniężnych inwestorom w TDI i w TMI, którym nie przydzielono 
Akcji, lub których zapisy zostały zredukowane nastąpi w terminie 7 dni od dokonania przydziału 
Akcji serii D, zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu zapisu.  
Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

5.1.6. Minimalna lub maksymalna wielkości zapisu 

TMI – minimalny zapis wynosi 10 sztuk Akcji Serii D, maksymalny jest równy liczbie Akcji Serii D 
zaoferowanych do objęcia w tej transzy. 

TDI - minimalny zapis składany poza procesem budowania Księgi Popytu wynosi 10.000 Akcji Serii 
D, maksymalny zapis jest równy liczbie Akcji Serii D zaoferowanych do objęcia w tej transzy. 

W przypadku inwestorów, którzy zostaną umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, zapis może 
opiewać na liczbę Akcji Serii D mniejszą niż 10.000 (zgodnie z Listą Wstępnego Przydziału). 

W Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii D inwestor winien wskazać liczbę nie mniejszą 
niż 10.000 akcji i nie większą niż liczba Akcji Serii D oferowanych w TDI. 

5.1.7. Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu 

Jeżeli po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub 
okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o których Emitent 
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powziął wiadomość przed przydziałem, inwestor, który złożył zapis na Akcje Serii D bądź Deklarację 
Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii D przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków 
prawnych złożonego zapisu bądź Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii D, składając w 
jednym z POK firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Serii D oświadczenie na piśmie w terminie 2 dni 
roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Tym samym Emitent jest obowiązany do odpowiedniej 
zmiany terminu przydziału Akcji Serii D w celu umożliwienia inwestorowi uchylenia się od skutków 
prawnych złożonego zapisu bądź Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii D. 

Przesunięcie Akcji Serii D pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów w transzach, 
nie będzie wymagało przekazywania informacji o przesunięciu w trybie art. 54 ust.3 Ustawy o 
Ofercie, przy założeniu, że zostaną przesunięte jedynie Akcje Serii D, które nie zostały 
subskrybowane przez inwestorów w danej transzy, a w drugiej transzy popyt na Akcje Serii D był 
wyższy od liczby Akcji serii D zaoferowanych w tej transzy. W takim przypadku inwestor, który 
złożył zapis przed dokonaniem takiego przesunięcia nie nabędzie uprawnienia do uchylenia się od 
skutków prawnych złożonego zapisu. 

Inwestor, któremu nie przydzielono Akcji Serii D, przestaje być związany zapisem z chwilą dokonania 
przydziału Akcji Serii D. 

5.1.8. Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na papiery wartościowe oraz 
dostarczenie papierów wartościowych 

5.1.8.1. Wpłaty na Akcje Serii D  
 
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Serii D jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z 
iloczynu liczby Akcji Serii D objętych zapisem i ich Ceny Emisyjnej. 
Za termin uiszczenia wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Oferującego. 
Oznacza to, iż inwestor, w szczególności w przypadku wpłaty przelewem lub wpłat przy 
wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy, musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, 
uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonania innych podobnych 
czynności. Zaleca się, aby inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych 
czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich 
wykonania.  
Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat 
na Akcje Serii D. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji 
przez bank przelewów.  
Wpłaty na Akcje Serii D nie podlegają oprocentowaniu. Opłacenie Akcji Serii D następuje wyłącznie 
w walucie polskiej. 

Transza Dużych Inwestorów 

Wpłata za Akcje Serii D oferowane w TDI musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby 
najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w TDI wpłynęła na rachunek Oferującego.  

W przypadku dokonania wpłaty niepełnej zapis na objęte zapisem Akcje Serii D uznany zostanie za 
złożony na liczbę Akcji Serii D wynikającą z dokonanej wpłaty z zastrzeżeniem, iż w takim 
przypadku Emitent, w porozumieniu z Oferującym, będzie miał prawo nie przydzielić Akcji Serii D w 
ogóle lub przydzielić je według własnego uznania zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w pkt. 
5.2.3.3. Dokumentu Ofertowego. 

Wpłata na Akcje Serii D zaoferowane w Transzy Dużych Inwestorów dokonywana jest  
 gotówką lub 
 przelewem na rachunek Oferującego numer: 55 1540 1157 2115 6610 4333 0011, prowadzony 

przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 2 Oddział w Warszawie z podanym w tytule wpłaty:  
1. w przypadku osób fizycznych: imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL oraz  dopiskiem: 
„wpłata na Akcje Spółki Trans Polonia S.A.” 
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2. w pozostałych przypadkach: nazwą subskrybenta oraz dopiskiem:  „wpłata na Akcje Spółki 
Trans Polonia S.A.” 

 wszelkimi innymi formami płatności pod warunkiem zaakceptowania ich przez Oferującego. 
 
Transza Małych Inwestorów 
Wpłata za Akcje Serii D oferowane w TMI musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby 
najpóźniej w momencie złożenia zapisu wpłynęła na rachunek Oferującego.  
 
Wpłata na Akcje Serii D zaoferowane w Transzy Małych Inwestorów dokonywana jest  
 gotówką lub 
 przelewem na rachunek Oferującego numer: 81 1540 1157 2001 6610 4333 0005, prowadzony 

przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 2 Oddział w Warszawie z podanym w tytule wpłaty 
imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL oraz  dopiskiem: „wpłata na Akcje Spółki Trans 
Polonia S.A.”, 

 wszelkimi innymi formami płatności pod warunkiem zaakceptowania ich przez Oferującego. 
 
5.1.8.2. Dostarczenie Akcji Serii D 

 
Inwestor lub jego pełnomocnik składający zapis na Akcje Oferowane zobowiązany jest złożyć 
nieodwołalną Dyspozycję Deponowania Akcji Serii D na rachunku papierów wartościowych. Złożenie 
Dyspozycji Deponowania Akcji Serii D jest równoznacznie ze złożeniem Dyspozycji Deponowania 
Praw Do Akcji Serii D. 
 
Po dokonaniu przez Emitenta przydziału Akcji Serii D w Publicznej Ofercie, Zarząd zamierza podjąć 
działania mające na celu zarejestrowanie na rachunkach inwestycyjnych osób, którym przydzielono 
Akcje Serii D – Praw do Akcji Serii D. 
 
Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji Akcji Serii D Zarząd podejmie 
działania mające na celu zarejestrowanie tych Akcji przez KDPW. Wykonanie PDA polegać będzie na 
zapisaniu na rachunkach inwestorów Akcji serii D, tak że za każde PDA Serii D znajdujące się na 
rachunku inwestora zostanie zapisana jedna Akcja Serii D, co spowoduje wygaśnięcie PDA. 

5.1.9. Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości wraz ze 
wskazaniem daty, kiedy to nastąpi 

 
Emisja Akcji Serii D nie dojdzie do skutku jeżeli: 
– do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w niniejszym Prospekcie nie zostanie 

objęta zapisem i należycie opłacona co najmniej jedna Akcja Serii D, lub 
– Zarząd Spółki w terminie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu 

oraz w terminie jednego miesiąca od daty przydziału Akcji Serii D nie zgłosi do właściwego sądu 
rejestrowego podjętej 23 kwietnia 2010 roku Uchwały ZWZ Nr 15 w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego w  drodze oferty publicznej nowej emisji Akcji Serii D z wyłączeniem 
prawa poboru, lub 

– uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D na podstawie w drodze oferty publicznej z dnia 23 
kwietnia 2010 roku. 

Informacja o wynikach Oferty Publicznej, w tym również o niedojściu emisji do skutku Spółka 
poinformuje w sposób, w jaki udostępniony został Prospekt, oraz w trybie przekazania równocześnie 
informacji do KNF i GPW, a następnie do Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z art. 56 ust.1 Ustawy o 
Ofercie. 

W każdym z wymienionych wyżej przypadków wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i 
odszkodowań, w ciągu 7 dni od ukazania się ogłoszenia, o którym mowa powyżej, w sposób 
wskazany przez inwestora na formularzu zapisu.  
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Szczegółowe wyniki Publicznej Oferty Akcji Serii D zostaną podane w trybie raportu bieżącego w 
terminie 14 dni od zakończenia Publicznej Oferty Akcji Serii D. 

5.1.10. Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do 
subskrypcji papierów wartościowych oraz sposób postępowania z prawami do 
subskrypcji papierów wartościowych, które nie zostały wykonane 

Zgodnie z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Trans Polonia S.A. z dnia 23 
kwietnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w  drodze oferty publicznej nowej 
emisji Akcji Serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wyłączone 
zostało prawo poboru akcji nowej emisji Serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

5.2. Zasady dystrybucji i przydziału 

5.2.1. Rodzaje inwestorów, którym oferowane są papiery wartościowe 

Transza Małych Inwestorów 
Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Serii D w Transzy Małych Inwestorów są: 
 osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa 

Dewizowego, 
 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci 

w rozumieniu Prawa Dewizowego. 
 

Transza Dużych Inwestorów 
Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Serii D w Transzy Dużych Inwestorów są: 
 osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa 

Dewizowego; 
 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci 

w rozumieniu Prawa Dewizowego; 
 zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami 

zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Oferowane,  

którzy wezmą udział w procesie budowania Księgi Popytu zgodnie z zasadami opisanymi w  
Prospekcie i do których zostanie skierowane zaproszenie  do opłacenia zapisu na Akcje Serii D. 

Ponadto, do złożenia zapisów na Akcje Serii D w Transzy Dużych Inwestorów uprawnieni będą 
również inwestorzy, którzy nie wzięli udziału w procesie budowania Księgi Popytu, jednakże pod 
warunkiem, że złożą zapis lub zapisy na nie mniej niż 10.000 Akcji Serii D i nie więcej niż liczba 
Akcji Serii D zaoferowana do objęcia w TDI. 

5.2.2. Zamiary znacznych akcjonariuszy lub członków organów zarządzających, 
nadzorczych lub administracyjnych dotyczące uczestnictwa w subskrypcji w 
ramach oferty oraz czy którakolwiek z osób zamierza objąć ponad pięć procent 
papierów wartościowych będących przedmiotem oferty 

Znaczni akcjonariusze, członkowie organów zarządzających i nadzorczych Emitenta nie wykluczają 
nabywania Akcji Serii D w Ofercie Publicznej. Żadna z tych osób nie zamierza jednak nabyć ponad 
5% papierów wartościowych będących przedmiotem Oferty Publicznej.  

5.2.3. Zasady dystrybucji i przydziału papierów wartościowych 
5.2.3.1. Podział oferty na transze ze wskazaniem transz dla inwestorów 

instytucjonalnych, drobnych (detalicznych) inwestorów i pracowników 
Emitenta oraz wszelkich innych transz 

Akcje Serii D zostaną zaoferowane inwestorom w następujących transzach: 
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Transza Dużych Inwestorów (TDI) - 444.236 Akcji Serii D 

Transza Małych Inwestorów (TMI) - 78.400 Akcji Serii D 

5.2.3.2. Zasady określające sytuację, w której może dojść do zmiany wielkości transz 
(claw-back), maksymalna wielkość przesunięcia oraz minimalne wartości 
procentowe dla poszczególnych transz 

Emitent może podjąć decyzję o przesunięciu Akcji Serii D pomiędzy Transzą Małych Inwestorów a 
Transzą Dużych Inwestorów lub odwrotnie po zakończeniu przyjmowania zapisów na Akcje Serii D.  
W takim przypadku mogą zostać przesunięte jedynie te Akcje Serii D, które nie zostały 
subskrybowane przez inwestorów w danej transzy pod warunkiem, że w drugiej transzy popyt 
zgłoszony przez inwestorów przewyższył ich podaż. Takie przesunięcie nie będzie wymagało 
przekazywania informacji o przesunięciu w  trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie. 

5.2.3.3. Metoda lub metody przydziału, które będą stosowane w odniesieniu do transz 
detalicznych i transz dla pracowników Emitenta w przypadku nadsubskrypcji w 
tych transzach 

Transza Małych Inwestorów 

Po dokonaniu ewentualnych przesunięć Akcji Serii D pomiędzy transzami i zmian wielkości transz, o 
których mowa w pkt 5.2.3.2. Części Ofertowej, Zarząd Emitenta, w oparciu o prawidłowo przyjęte i w 
pełni opłacone zapisy, dokona przydziału Akcji Oferowanych.  

W przypadku, gdy liczba Akcji Serii D, na które złożono zapisy będzie niższa lub równa liczbie Akcji 
Serii D oferowanych w TMI, Akcje Serii D zostaną przydzielone wszystkim inwestorom stosownie do 
złożonych zapisów. 
 
W przypadku, gdy popyt na Akcje Serii D w TMI będzie wyższy od liczby Akcji Serii D 
zaoferowanych w tej transzy, wówczas inwestorom zostaną przydzielone Akcje Serii D na zasadzie 
proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji będzie wyrażona w procentach z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Ułamkowe części Akcji Serii D nie będą przydzielane. 

W przypadku, gdy pozostaną Akcje Serii D nieprzydzielone w wyniku zaokrągleń, Akcje te zostaną 
przydzielone kolejno inwestorom, którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji Serii D. W 
przypadku zapisów na jednakową liczbę Akcji Serii D o przydziale zadecyduje Emitent 

Transza Dużych Inwestorów 

Akcje Serii D oferowane w TDI, zostaną wstępnie przydzielone przez Zarząd Emitenta w oparciu o 
złożone przez inwestorów Deklaracje. Po zapoznaniu się ze złożonymi Deklaracjami, Zarząd Emitenta 
na podstawie rekomendacji Oferującego, dokona uznaniowego wstępnego przydziału Akcji Serii D.  

Akcje Serii D zostaną wstępnie przydzielone wybranym inwestorom, którzy w Deklaracji wskazali 
cenę nie niższą niż Cena Emisyjna Akcji Serii D, w liczbie nie większej niż liczba określona w tej 
Deklaracji. 

Łączny wstępny przydział dla wszystkich inwestorów (Lista Wstępnego Przydziału) może opiewać na 
liczbę Akcji Serii D nie większą niż liczba Akcji zaoferowanych w Transzy Dużych Inwestorów. 
Łączny wstępny przydział może opiewać na liczbę Akcji mniejszą niż liczba Akcji Oferowanych w 
TDI. Sytuacja taka będzie mieć miejsce, w przypadku gdy inwestorzy złożą Deklaracje na łączną 
liczbę akcji mniejszą niż liczba Akcji Oferowanych w TDI. 

Rekomendacja Oferującego dotycząca Listy Wstępnego Przydziału Akcji Serii D będzie uwzględniać 
następujące czynniki: 

 pozycję danego inwestora na rynku polskim lub rynkach, na których działa inwestor, 
 ocenę działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 

W oparciu o dokonany uznaniowy wstępny przydział Akcji Serii D, Oferujący najpóźniej do godz. 
11.00 pierwszego dnia przyjmowania zapisów w TDI dostarczy inwestorom, za pośrednictwem faxu, 
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informacje o liczbie wstępnie przydzielonych Akcji Serii D oraz wezwanie do dokonania pełnej 
wpłaty za wstępnie przydzielone Akcje Serii D (zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje Serii D).  

Powyższa informacja będzie zawierać liczbę Akcji Serii D, na jaką powinien opiewać zapis, Cenę 
Emisyjną Akcji Serii D, termin w którym inwestor powinien złożyć zapis i dokonać wpłaty oraz 
kwotę, jaką inwestor będzie zobowiązany opłacić zapis oraz numer konta, na które inwestor dokona 
wpłaty za Akcje Serii D. Za skuteczne poinformowanie inwestora uważa się przesłanie powyższej 
informacji faksem na numer wskazany w  Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii D. 

Po wysłaniu do inwestora informacji o liczbie wstępnie przydzielonych Akcji Serii D, nie będą 
dokonywane zmiany w Liście Wstępnego Przydziału. W przypadku niedokonania na rzecz inwestora 
wstępnej alokacji nie zostanie do niego wysłana informacja o liczbie wstępnie przydzielonych Akcji 
Serii D. 

Zobowiązania inwestorów, do których w terminie wskazanym w niniejszym punkcie (tj. do 
godz.11:00 pierwszego dnia przyjmowania zapisów w TDI) nie zostaną przesłane powyższe 
informacje, wygasają. 

Podstawą wstępnego przydziału Akcji Serii D dla zarządzającego portfelem na zlecenie będzie łączna  
Deklaracja złożona w imieniu osób, których rachunkami zarządza i na rzecz których zamierza nabyć 
Akcje Serii D. Osobom, w imieniu których złożono jedną łączną Deklarację, przydziału dokonana 
zarządzający z puli Akcji Serii D jemu wstępnie przydzielonych. Zarządzający dokona przydziału 
Akcji Serii D zgodnie z obowiązującymi w danej instytucji zasadami zarządzania portfelem na 
zlecenie. 

Po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami, o których mowa w pkt 5.2.3.2 Części 
Ofertowej Prospektu, Zarząd Emitenta, w oparciu o opłacone zapisy, dokona ostatecznego przydziału 
Akcji Serii D.  

Ostateczny Przydział Akcji Serii D zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. 

W pierwszym etapie zostaną przydzielone Akcje Serii D inwestorom, którzy zostali umieszczeni na 
Liście Wstępnego Przydziału i którzy opłacili zapis zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. 
Przydział dla tych inwestorów nastąpi w liczbie zgodnej ze złożonymi zapisami, pod warunkiem 
opłacenia zapisu. W przypadku, gdy wszystkie Akcje Serii D przeznaczone do objęcia w Transzy 
Dużych Inwestorów zostaną należycie opłacone, ostateczny przydział Akcji Serii D zakończy się na 
pierwszym etapie. 

Jeżeli pierwszy etap przydziału zostanie dokonany na liczbę Akcji Serii D mniejszą niż przeznaczona 
do objęcia w Transzy Dużych Inwestorów (z uwzględnieniem ewentualnych przesunięć, o których 
mowa w pkt 5.2.3.2 Części Ofertowej Prospektu) – następuje drugi etap ostatecznego przydziału Akcji 
Oferowanych. 

W drugim etapie Akcje Serii D zostaną przydzielone wszystkim pozostałym inwestorom, którzy 
złożyli i opłacili zapisy na Akcje Serii D, w tym (a) inwestorom, którzy nie zostali umieszczeni na 
Liście Wstępnego Przydziału, a którzy złożyli i opłacili zapisy, (b) inwestorom, którzy dokonali 
wpłaty niepełnej lub złożyli zapisy na inną liczbę Akcji Serii D niż wskazana w zaproszeniu (przy 
czym Emitent zastrzega sobie prawo uznaniowego wyboru  inwestorów, którym przydzieli Akcje 
Oferowane).  
Liczba Akcji Serii D, na którą Emitent może dokonać przydziału w drugim etapie, stanowi różnicę 
pomiędzy liczbą zaoferowanych Akcji Serii D w TDI (po dokonaniu ewentualnych przesunięć, o 
których mowa w pkt 5.2.3.2 Dokumentu Ofertowego Prospektu), a liczbą Akcji Serii D 
przydzielonych w pierwszym etapie ostatecznego przydziału. 

W przypadku, gdy liczba Akcji Serii D, na które złożono ww. zapisy będzie niższa lub równa liczbie 
Akcji Serii D, na którą Zarząd Emitenta może dokonać przydziału w drugim etapie – Akcje Serii D 
zostaną przydzielone wszystkim inwestorom stosownie do złożonych zapisów. Jeżeli złożone ww. 
zapisy opiewać będą na większą liczbę Akcji Serii D niż ta, na którą Zarząd Emitenta może dokonać 
przydziału w drugim etapie – Akcje Serii D zostaną przydzielone zgodnie z uznaniem Emitenta. 
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Ułamkowe części Akcji Serii D nie będą przydzielane, podobnie jak nie będą przydzielane Akcje Serii 
D łącznie kilku inwestorom. Akcje Serii D nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone, 
po jednej akcji, kolejno inwestorom, którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji Serii D.  
W przypadku zapisów na jednakową liczbę Akcji Serii D o przydziale zadecyduje Emitent. 

Emitent może odmówić dokonania przydziału Akcji Serii D w przypadku, gdy zapis zostanie złożony 
przez lub w imieniu inwestora prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Emitenta. 

5.2.3.4. Opis wszystkich wcześniej ustalonych sposobów preferencyjnego traktowania 
określonych rodzajów inwestorów lub określonych grup powiązanych (włącznie 
z programami dla rodzin i osób zaprzyjaźnionych) przy przydziale papierów 
wartościowych, z podaniem wartości oferty zarezerwowanej dla takiego 
preferencyjnego przydziału jako procent całości oferty oraz kryteriów 
kwalifikujących do takich rodzajów lub grup 

 

Nie występuje sposób preferencyjnego traktowania określonych rodzajów inwestorów lub określonych 
grup powiązanych przy przydziale Akcji Serii D poza opisanymi w pkt 5.2.3.3 Części Ofertowej 
Prospektu. 

 

5.2.3.5. Informacja, czy sposób traktowania, przy przydziale, zapisów lub ofert na zapisy 
może być uzależniony od tego, przez jaki podmiot lub za pośrednictwem, jakiego 
podmiotu są one dokonywane 

 
Zapisy na Akcje Serii D przyjmowane są za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony 
Środowiska SA, w związku z tym, sposób traktowania zapisów przy przydziale Akcji Serii D nie 
będzie w żaden sposób uzależniony od tego za pośrednictwem jakiego podmiotu zostały one złożone. 
 
5.2.3.6. Docelowa minimalna wielkość pojedynczego przydziału w ramach Transzy  

Małych inwestorów, jeśli występuje 
Nie przewiduje się docelowej minimalnej wielkości pojedynczego przydziału Akcji Serii D w Transzy 
Małych Inwestorów. 

5.2.3.7. Warunki zamknięcia oferty, jak również najwcześniejszy możliwy termin jej 
zamknięcia 

Publiczna Oferta zostanie zamknięta do dnia 10 listopada 2010 roku z zastrzeżeniem zmiany tego 
terminu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.1.3.1 Części Ofertowej Prospektu. 

5.2.3.8. Możliwość składania wielokrotnych zapisów 
Składając zapisy na Akcje Serii D w ramach Publicznej Oferty inwestorzy mogą składać wielokrotne 
zapisy przy czym łączna liczba Akcji Serii D  nie może przekroczyć liczby Akcji Serii D 
zaoferowanych do objęcia w danej transzy. 

Złożenie przez inwestora kilku zapisów opiewających na łączną liczbę Akcji Serii D wyższą niż : 

 444.236 sztuk w Transzy Dużych Inwestorów (TDI), 

 78.400 sztuk w Transzy Małych Inwestorów (TMI), 

powoduje nieważność złożonych zapisów w części przekraczającej: 

 444.236 sztuk w Transzy Dużych Inwestorów (TDI), 

 78.400 sztuk w Transzy Małych Inwestorów (TMI). 
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5.2.4. Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych papierów 
wartościowych  

 
O liczbie przydzielonych Akcji Serii D inwestorzy będą informowani indywidualnie po 
skontaktowaniu się z Oferującym. 
 
Po dokonaniu przydziału Akcji Serii D, na rachunku inwestycyjnym inwestora wskazanym w 
formularzu zapisu zostaną zaksięgowane Prawa do Akcji Serii D. 
 
Informacja o zaksięgowaniu PDA zostanie przekazana inwestorowi przez biuro maklerskie 
prowadzące jego rachunek papierów wartościowych, zgodnie z zasadami informowania klientów, 
przyjętymi przez dane biuro. 
 
Rozpoczęcie obrotu przydzielonymi papierami wartościowymi możliwe jest od momentu ich zapisania 
na rachunku papierów wartościowych inwestora. Do rozpoczęcia obrotu nie jest niezbędne dokonanie 
zawiadomienia inwestorów o liczbie przydzielonych Akcji Serii D. 

5.2.5. Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu „green shoe” 

 

Nie przewiduje się wystąpienia nadprzydziału lub opcji typu „green shoe”. 

 

5.3. Cena 

5.3.1. Wskazanie ceny, po której będą oferowane papiery wartościowe  
 
Maksymalna Cena Emisyjna Akcji Serii D wynosi 10,00 zł. 
 
Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Dużych Inwestorów zostanie przeprowadzony proces budowy 
Księgi Popytu, podczas którego inwestorzy będą składać Deklaracje Nabycia Akcji Oferowanych, po 
cenie nie wyższej niż Maksymalna Cena Emisyjna.  
W trakcie trwania procesu budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane Zarząd Emitenta może 
postanowić o zmianie wartości Maksymalnej Ceny Emisyjnej. Powyższa zmiana wymagać będzie 
zatwierdzenia aneksu do Prospektu i przekazania jego treści w trybie art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie.  
 
Ostateczna Cena Emisyjna  Akcji Serii D zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania 
Księgi Popytu odpowiednio przez Zarząd Emitenta oraz na podstawie rekomendacji Oferującego i 
podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane. 
 
Zarząd Emitenta, zastrzega sobie prawo do ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Serii D niezależnie od 
wyniku przeprowadzonego procesu budowy Księgi Popyt. W takiej sytuacji Cena Emisyjna zostanie 
ustalona w oparciu o rekomendację Oferującego, na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne 
przeprowadzenie Publicznej Oferty. 
 
Pomimo, iż ostateczna Cena Emisyjna Akcji Serii D zostanie podana przed rozpoczęciem zapisów, 
Emitent zobowiązany jest poinformować inwestora o przysługującym mu prawie do uchylenia się od 
skutków prawnych złożonego zapisu. Zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie osobie, która złożyła 
zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie emisyjnej 
przysługuje prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie w jednym 
z POK firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Serii D oświadczenia, na piśmie, w terminie 2 dni 
roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie emisyjnej.  
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Cena Emisyjna Akcji  Serii D będzie stała i jednakowa dla obydwu transz i nie będzie wyższa niż 
Maksymalna Cena Emisyjna Akcji serii D. 
 
W momencie składania zapisów inwestor nie ponosi dodatkowych kosztów ani podatków, z 
wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów 
wartościowych, o ile inwestor takiego rachunku nie posiadał wcześniej. 
W świetle postanowień Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych wydatek na nabycie akcji stanowi koszt uzyskania przychodu, który 
będzie zrealizowany dopiero przy zbyciu tych akcji (zasady dotyczące opodatkowania dochodów ze 
sprzedaży akcji zostały wskazane w pkt 4.11 Części IV „Część Ofertowa” Prospektu). 
 
Stosownie do postanowień art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych sprzedaż 
papierów wartościowych domom maklerskim i bankom prowadzącym działalność maklerską oraz 
sprzedaż papierów wartościowych dokonywana za pośrednictwem domów maklerskich lub banków 
prowadzących działalność maklerską jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych, co 
oznacza, że złożenie zapisu na Akcje Serii D nie będzie skutkować opodatkowaniem w zakresie 
podatku od czynności cywilnoprawnych. 

5.3.2. Zasady podania do publicznej wiadomości ceny papierów wartościowych w ofercie 

Informacja o wysokości Ceny Emisyjnej Akcji Serii D zostanie podana do publicznej wiadomości  w 
trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Serii D. 

5.3.3. Wskazanie podstawy ceny emisji, jeżeli emisja jest dokonywana za gotówkę, w 
związku z ograniczeniem lub cofnięciem przysługującego posiadaczom akcji 
Emitenta prawa pierwokupu 

Publiczna Oferta Akcji Serii D jest subskrypcją otwartą w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, tym 
samym nie jest ofertą skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy. Dotychczasowi akcjonariusze 
zostali pozbawieni prawa poboru w stosunku do Akcji Serii D Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem 
akcjonariuszy prawa poboru. 

Ze względu na specyfikę Publicznej Oferty nie występują prawa pierwokupu oraz prawa poboru. 

5.3.4. Porównanie opłat ze strony inwestorów w ofercie publicznej oraz efektywnych 
wpłat gotówkowych dokonanych przez członków organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub 
osoby powiązane w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku, lub 
też papierów wartościowych, które mają oni prawo nabyć 

 

W ciągu ostatniego roku następujący członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, osoby zarządzające 
wyższego szczebla lub osoby powiązane nabywały akcje Spółki. 

W dniu 4 listopada 2009 roku pan Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej Trans 
Polonia S.A. nabył na podstawie umowy cywilno prawnej od pana Dariusza Cegielskiego - Prezesa 
Zarządu Trans Polonia S.A., 38.000 sztuk akcji imiennych serii B spółki Trans Polonia S.A., po cenie 
2,45 zł za sztukę. 

W dniu 13 kwietnia 2010 roku pan Dariusz Cegielski – Prezes Zarządu, nabył na podstawie umowy 
cywilno prawnej 250.000 akcji imiennych serii B po cenie 1,68 zł za sztukę, a następnie w dniu 14 
kwietnia 2010 roku zbył ww. akcje po cenie 4,00 za sztukę. 

W dniu 28 kwietnia 2010 r. spółka prawa cypryjskiego Vataro Holdings Ltd. z siedzibą w Limassol 
(Cypr) zawarła transakcję nabycia łącznie 4.152.000 akcji spółki Trans Polonia S.A. (2.500.000 sztuk 
akcji serii A oraz 1.652.000 sztuk akcji serii B) za łączną cenę 1.000 EUR. Spółka Vataro Holdings 
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Ltd jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Dariusza Stanisława Cegielskiego, który 
posiada w tej spółce 100% udziału w kapitale zakładowym.  

Transakcji dokonano na mocy umowy zawartej dnia 28 kwietnia 2010 roku w Limassol na Cyprze 
pomiędzy Dariuszem Stanisławem Cegielskim a spółką Vataro Holdings Ltd, na podstawie której 
Dariusz Stanisław Cegielski wniósł aportem do spółki Vataro Holdings Ltd ww. akcje. W zamian za 
aport, Dariusz Stanisław Cegielski objął 1.000 akcji spółki Vataro Holdings Ltd o wartości nominalnej 
1 EUR każda. 

5.4. Plasowanie i gwarantowanie 

5.4.1. Nazwa i adres koordynatora(-ów) całości i poszczególnych części oferty oraz 
podmiotów zajmujących się plasowaniem w różnych krajach, w których ma 
miejsce oferta 

Koordynatorem całości Publicznej Oferty jest Dom Maklerski BOŚ S.A. ul. Marszałkowska 78/80, 
Warszawa, występujący jako podmiot Oferujący.  

Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie przewiduje się koordynatorów zajmujących się częściami 
Publicznej Oferty oraz podmiotów zajmujących się plasowaniem w innych krajach. Publiczna Oferta 
jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.4.2. Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe 
w każdym kraju 

Emitent nie przewiduje korzystania z usług agentów ds. płatności.  

Akcje Serii D zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych SA 

5.4.3. Nazwa i adres podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji na zasadach 
wiążącego zobowiązania 

 

Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. 
ZWZ Spółki udzieliło Zarządowi pełnomocnictwa do zawarcia ewentualnej umowy o subemisję 
usługową lub inwestycyjną, jeżeli Zarząd uzna zawarcie takich umów za stosowne. 

Emitent obecnie nie planuje zawierania umowy o subemisję. Ewentualna informacja o zawarciu takiej 
umowy zostanie przekazana w formie aneksu do Prospektu. Aneks będzie zawierał informacje o 
warunkach umowy o subemisję oraz zasadach, terminie i sposobie płatności przez subemitenta. 
 
Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii D wyniosą 616.297,00 złotych, w tym prowizja za plasowanie 
wyniesie około 376.297,00 złotych, przy założeniu objęcia wszystkich Akcji serii D po Maksymalnej 
Cenie Emisyjnej. 
 

6. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu 

6.1. Wskazanie czy oferowane papiery wartościowe będą przedmiotem wniosku o 
dopuszczenie do obrotu regulowanego. 

 
Zamiarem Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać objętymi Akcjami Serii D.  
W tym celu planowane jest dopuszczenie i wprowadzenie notowań Praw do Akcji Serii D 
niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. Emitent dołoży 
wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii D na rachunkach w KDPW 
zostały zapisane PDA w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Akcji Serii D. PDA zostaną 
zapisane na rachunkach inwestorów. 
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Jednocześnie Emitent nie wyklucza możliwości rezygnacji z notowania PDA w przypadku 
wcześniejszej  rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D.  
 
Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o równoczesne dopuszczenie i wprowadzenie Akcji istniejących 
Serii B i Serii C oraz objętych Ofertą Publiczną Akcji Serii D, do obrotu giełdowego na rynku 
równoległym GPW.  
 
Termin pierwszego notowania Akcji Emitenta zależy jednak głównie od terminu rejestracji sądowej 
Akcji Serii D. Z tego względu Emitent ma ograniczony wpływ na termin notowania Akcji na GPW. 
 

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego zależy od spełnienia przez Emitenta 
warunków określonych w Regulaminie Giełdy. Spełnienie regulaminowych, giełdowych wymogów 
dopuszczeniowych, całkowicie uzależnione jest od powodzenia Publicznej Oferty. Należy mieć na 
uwadze, że Zarząd Giełdy nie ma możliwości dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji, nie 
spełniających warunku określonego w §3 ust.2 pkt 1 Regulaminu Giełdy tj. minimalnej kapitalizacji, 
która wynosić powinna 10 mln euro. 

Należy zatem liczyć się z ryzykiem, że w przypadku, gdy emisja Akcji serii D nie dojdzie do skutku 
lub zostanie objęta mniejsza liczba akcji niż planowana emisja, Emitent ubiegając się o dopuszczenie 
do obrotu giełdowego, może nie spełnić warunków Regulaminu GPW, w tym w szczególności 
warunku minimalnej kapitalizacji lub wymaganego progu rozproszenia.  
 
Emitent dołoży wszelkich starań, aby rozpoczęcie notowań Akcji Serii B, Serii C i Serii D mogło 
nastąpić w IV kwartale 2010 roku. 
 

6.2. Wskazanie rynków regulowanych lub równoważnych, na których są dopuszczone do 
obrotu papiery wartościowe tej samej klasy co papiery wartościowe oferowane lub 
dopuszczone do obrotu. 

 
Akcje Emitenta nie były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, natomiast na dzień 
zatwierdzenia Prospektu Akcje serii C są przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. Akcje Spółki 
notowane są pod skrótem TRN i zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLTRNSP00013. 
 
 

6.3. Informacje dotyczące plasowania innych papierów wartościowych Emitenta. 
 
Nie są tworzone żadne inne papiery wartościowe tej samej lub innej klasy co Akcje Serii D. 

6.4. Wskazanie podmiotów posiadających zobowiązanie do działania jako pośrednicy  w 
obrocie na rynku wtórnym 

 

Funkcję animatora Emitenta dla Akcji serii C dopuszczonych na rynek New Connect pełni Biuro 
Maklerskie TRIGON S.A.. 
Czynności animatora są wykonywane zgodnie z regulacjami Giełdy. 
 

6.5. Działania stabilizujące cenę w związku z ofertą 
 
Emitent  nie przewiduje podjęcia działań zmierzających do stabilizacji kursu akcji przed, w trakcie 
oraz po przeprowadzeniu Publicznej Oferty. 
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7. Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą 
 
Na podstawie niniejszego Prospektu nie są oferowane akcje Emitenta będące w posiadaniu 
obecnych akcjonariuszy. 
 

8. Koszty emisji 

8.1. Wpływy z emisji oraz szacunkowe koszty emisji 
 
W przypadku ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Serii D na maksymalnym poziomie 10,00 zł oraz przy 
założeniu objęcia wszystkich oferowanych Akcji Serii D, wpływy pieniężne brutto z jej realizacji 
wyniosą 5.226.360,00 zł. 
 
Według szacunków Zarządu Emitenta koszt emisji Akcji Serii D wyniosą maksymalnie około 
616.297,00 zł w tym:  

Tabela nr 8.1. – 1 Koszty emisji akcji serii D 

Wyszczególnienie (w zł) 
Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem 
kosztów doradztwa 240.000,00 

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty z uwzględnieniem 
prowizji za plasowanie 376.297,00 

Razem: 616.297,00 
 
Zgodnie z art.36 pkt. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję 
Akcji Serii D zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad 
wartością nominalną Akcji Serii D. Ewentualnie pozostałe koszty zostaną zaliczone do kosztów 
finansowych 
 

9. Rozwodnienie 

9.1. Wielkość i wartość procentowa rozwodnienia spowodowanego ofertą 
 
Przy założeniu objęcia wszystkich Akcji Serii D oferowanych w Publicznej Ofercie struktura 
akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego prezentowała się będzie 
następująco: 
 
Tabela nr 9.1.-1 Struktura akcjonariatu po zakończeniu Publicznej Oferty  
 

Akcjonariusze akcje w szt. głosy w szt. 

udział w 
kapitale 

% 

udział w 
głosach 
WZ % 

Vataro Holdings Ltd  3.736.800 6.236.800 64,43 75,14 
Iwar Przyklang 525.000 525.000 9,05 6,33 
Pozostali 1.015.564 1.015.564 17,51 12,24 
Nowi* 522.636 522.636 9,01 6,30 
Razem 5.800.000 8.300.000 100,00 100,00 
* przy założeniu objęcia przez nowych akcjonariuszy wszystkich Akcji serii D 
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Tabela nr 9.1. – 2  Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia 
spowodowanego Publiczną Ofertą 
 

Akcjonariusze Akcje w szt. Głosy w szt. udział w 
kapitale % 

udział w głosach 
WZ % 

Dotychczasowi 5.277.364 7.777.364 90,99 93,70 
Nowi* 522.636 522.636 9,01 6,30 
Razem 5.800.000 8.300.000 100,00 100,00 
* przy założeniu objęcia przez nowych akcjonariuszy wszystkich Akcji serii D 
 
Zgodnie z Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętą w dniu 23 kwietnia 2010 r., 
dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru Akcji Serii D. 
 

10. Informacje dodatkowe 

10.1. Zakres działań doradców 
 
Informacje dotyczące działań doradców w zakresie Publicznej Oferty Akcji Serii D oraz dopuszczenia 
i wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym zostały przedstawione w pkt 3.3. 
Dokumentu Ofertowego. 

10.2. Wskazanie informacji w dokumencie ofertowym, które zostały zbadane lub 
przejrzane przez biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni 
raport. 

 
W Dokumencie Ofertowym poza historycznymi informacjami finansowymi nie występują żadne inne 
informacje, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów. 
 

10.3. Dane ekspertów, których oświadczenia lub raporty zostały zamieszczone w Części IV 
„Część Ofertowa” Prospektu Emisyjnego 

 
W Dokumencie Ofertowym nie zostały zamieszczone oświadczenia lub raporty osób określanych jako 
eksperci. 
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10.4. Potwierdzenie rzetelności informacji uzyskanych od osób trzecich oraz o źródłach 
tych informacji 

 
Nie dotyczy. W Dokumencie Ofertowym nie zostały zamieszczone informacje uzyskane od osób 
trzecich. 
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V. FORMULARZE I ZAŁĄCZNIKI 
 

Załącznik nr 1 Statut Emitenta  
 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
 

1. Firma Spółki brzmi : Trans Polonia Spółka Akcyjna. 

2. Spółka ma prawo używać skrótu firmy: Trans Polonia S.A. 

3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych i słowno – graficznych. 

4. W postanowieniach niniejszego Statutu Trans Polonia S.A. określana jest jako Spółka. 
 

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest miasto Tczew.  

§ 3. 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą TRANS POLONIA 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie na podstawie przepisów Tytułu 

IV. Działu III, Rozdziałów I i IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.). Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy spółki prowadzonej 

pod firmą: TRANS POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Dariusz Stanisław 

Cegielski, Mariusz Grzegorz Miszta, Arkadiusz Półgrabski i spółka prowadzona pod firmą: AMG 

Liquids Arkadiusz Półgrabski, Mariusz Miszta i Grzegorz Lisowski Spółka Jawna z siedzibą w 

Nowym Stawie. 

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, filie bądź inne placówki w kraju i za granicą. 

4. Spółka może uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach gospodarczych. Spółka może 

nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i 

wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać 

i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa 

handlowego i cywilne a także przystępować do wspólnych przedsięwzięć. 

 

§ 4. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony 
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II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI 

 

§ 5. 

1. Przedmiotem działania Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:  

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę, 

49.3      - Pozostały transport lądowy pasażerski, 

49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 

49.41.Z – Transport drogowy towarów, 

52         - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca Transport, 

52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,  

52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,  

52.2      - Działalność usługowa wspomagająca transport,  

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,  

52.24    - Przeładunek towarów, 

52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich, 

52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych, 

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 

52.29     - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport, 

52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych, 

52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych, 

52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych, 

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, 

68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,  

68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,  

77.1.     – Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  

77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, 

77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 

77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 

77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 
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2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów 

koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub 

zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do 

prowadzenia konkretnej działalności. 

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy 

nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 

dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 

zakładowego.” 

 

III. KAPITAŁ SPÓŁKI 

§ 6. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 527.736,40 zł /pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset 

trzydzieści sześć i 40/100/ złotych i dzieli się na: 

a) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 

0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 

b) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł 

/dziesięć groszy/ każda, 

c) 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na 

okaziciela serii C o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda. 

2. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają 

dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

 
§ 7. 

1. Wszystkie akcje serii A i B zostały w całości pokryte przed zarejestrowaniem Spółki.  

2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na okaziciela 

lub imiennych, zwykłych lub uprzywilejowanych, a także poprzez zwiększenie wartości 

nominalnej akcji już wyemitowanych. 

3. Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić gotówką, wkładami  

niepieniężnymi, a także przeniesieniem do tego kapitału funduszy rezerwowych lub części 

kapitału zapasowego 

4. Za zgodą akcjonariusza akcje mogą być umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje z prawem 

pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne. 

6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej 

niż 875.000 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych w terminie do 31 grudnia 2009 

roku. Podwyższenie nastąpi w drodze emisji akcji imiennych lub na okaziciela bądź poprzez 

emisję warrantów subskrypcyjnych, przy czym podwyższenie może nastąpić z wyłączeniem 
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prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Do podejmowania decyzji we wszystkich 

sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego niezbędna jest zgoda Rady 

Nadzorczej. 

 
§ 8. 

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. 

2. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie 

uprzywilejowania. 

3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. 

 
§ 9. 

1. Zbycie akcji imiennych Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zamierzający zbyć 

akcje imienne obowiązany jest złożyć Radzie Nadzorczej pisemny wniosek o wyrażenie zgody na 

zbycie, wskazując jednocześnie liczbę akcji przeznaczonych do zbycia, nabywcę i cenę. 

2. Rada Nadzorcza w terminie 2 /dwóch/ miesięcy od otrzymania wniosku,  

o którym mowa w ust. 1 zawiadamia zainteresowanego akcjonariusza o treści uchwały w 

przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych. W przypadku odmowy wyrażenia zgody 

na zbycie akcji imiennych Rada Nadzorcza w tym samym terminie wskazuje zainteresowanemu 

akcjonariuszowi innego nabywcę lub nabywców, przesyłając mu jednocześnie wiążącą i 

bezwarunkową ofertę (oferty) nabycia wszystkich akcji imiennych przeznaczonych do zbycia za 

cenę nie niższą niż wskazana we wniosku o wyrażenie zgody na zbycie akcji, przewidującą termin 

płatności nie dłuższy niż 1 /jeden/ miesiąc od dnia przyjęcia oferty przez zbywcę. 

3. Akcjonariusz może zbyć akcje imienne na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, jeżeli: 

a.    uzyska zgodę Rady Nadzorczej, 

b.  Rada Nadzorcza w terminie określonym w ust. 2 nie zawiadomi go o treści uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych lub nie przedstawi innego nabywcy w 

przypadku odmowy zgody, 

c.    nie otrzyma w terminie oferty nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą spełniającej 

warunki określone w ust. 2, 

d.  przyjmie ofertę nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą, a następnie skutecznie odstąpi 

od zawartej z nim umowy na skutek nieuiszczenia ceny. 

4. Prawo głosu z akcji imiennej może przysługiwać zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za 

zezwoleniem Rady Nadzorczej. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z 

tym że Rada Nadzorcza nie ma obowiązku przedstawienia akcjonariuszowi innego kandydata na 

zastawnika lub użytkownika. 
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5. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są 

zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie 

z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje 

akcjonariuszowi. 

 
§ 10. 

Akcje Spółki mogą być umarzane tylko za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.  

 
§ 11. 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do 

wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę 

akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). 

2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach określonych w kodeksie 

spółek handlowych. 

 
IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 12. 
Organami Spółki są: 

1. Zarząd, 

2. Rada Nadzorcza,  

3. Walne Zgromadzenie. 

 
1. ZARZĄD 

 
§ 13. 

1. Zarząd Spółki składa się z 1 /jednego/ do 5 /pięciu/ członków. W tych granicach liczbę członków 

Zarządu określa Rada Nadzorcza. 

2. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania jednego członka zarządu w 

przypadku zarządu jednoosobowego lub dwuosobowego; dwóch członków zarządu w przypadku 

zarządu trzyosobowego lub czteroosobowego, trzech członków zarządu w przypadku zarządu 

pięcioosobowego. Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. 

3. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Prezesa Zarządu 

jednemu z członków zarządu. 

4. Pozostałym członkom Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcje wiceprezesa lub członka 

Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej lat 5 /pięć/, lecz 

mogą być odwoływani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał. 
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6. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 2 i 3 wygasają z chwilą 

zmniejszenia liczby głosów posiadanych przez niego na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20 % 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

7. Powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu przez 

Dariusza Stanisława Cegielskiego, w sposób określony w pkt. 2 i 3 dokonywane jest poprzez 

złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk osób 

powołanych w skład Zarządu ze wskazaniem powierzonych im funkcji. 

8.  W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt 2 i 3 

wszystkich członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. 

 
 

§ 14. 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie bez 

względu na liczbę członków Zarządu. W przypadku pozostałych członków Zarządu wieloosobowego 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu (w tym Prezesa lub wiceprezesa) lub członka 

Zarządu z prokurentem. 

 
§ 15. 

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw 

zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje 

jego posiedzenia i im przewodniczy, a także nadzoruje działalność pozostałych członków 

Zarządu w zakresie, w jakim samodzielnie prowadzą oni sprawy Spółki. 

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na 

posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez 

Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

 
2. RADA NADZORCZA 

§ 16. 
1. Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością Spółki, uchwala strategię 

rozwoju Spółki oraz kontroluje jej wykonanie. 

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, przy czym w razie posiadania 

przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) 

członków. W tych granicach liczbę członków określa Walne Zgromadzenie. 

3. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania dwóch członków Rady 

Nadzorczej w przypadku Rady trzyosobowej lub czteroosobowej, trzech członków Rady 

Nadzorczej w przypadku Rady pięcioosobowej lub sześcioosobowej, czterech członków Rady 
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Nadzorczej w przypadku Rady siedmioosobowej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej 

powołuje Walne Zgromadzenie. 

4. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z jej członków. 

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat, przy 

czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał. 

6. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

przez Dariusza Stanisława Cegielskiego, w sposób określony w pkt. 3 i 4 dokonywane jest 

poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i 

nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

7. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 4 wygasają z chwilą 

zmniejszenia liczby głosów posiadanych przez niego na Walnym Zgromadzeniu poniżej 20 % 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

8. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt 3 i 4 

wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. 

 
§ 17. 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem innych spraw określonych w przepisach prawa 

lub postanowieniach niniejszego Statutu, należy: 

1) ocena sprawozdań finansowych Spółki,  

2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia 

strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej 

oceny, 

3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 

4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków 

Zarządu Spółki, 

5) wybieranie i odwoływanie – ze swego grona – Wiceprzewodniczącego Rady, 

6) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do 

czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, 

złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 

7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub 

udziału w nieruchomości, 

8) wyrażanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu, 

9) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki oraz w sporach między 

Spółką a członkami Zarządu Spółki, 

10) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, 

11) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, 
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12) zatwierdzanie regulaminów Spółki oraz regulaminu Zarządu, 

13) opiniowanie projektów zmian niniejszego Statutu, 

14) opiniowanie kierunków rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, 

15) wyrażanie opinii w sprawie przystąpienia do przekształcenia Spółki lub jej połączenia z 

innym podmiotem, bieżący nadzór nad procesem przekształcenia lub połączenia oraz 

wyrażanie opinii co do treści planu przekształcenia lub planu połączenia, 

16) powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki, 

17) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy.” 

2. W razie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej do kompetencji Rady Nadzorczej 

należy wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotami powiązanymi Spółki w 

rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 

(Dz. U. Nr 33 poz. 259), za wyjątkiem czynności typowych, zawieranych na warunkach 

rynkowych w normalnym toku działalności Spółki. 

 
§ 18. 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na trzy miesiące lub w miarę potrzeby 

częściej. 

3. Na wniosek Zarządu lub członka Rady posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub 

Wiceprzewodniczącemu. W razie nie zwołania posiedzenia w terminie wnioskodawca 

może je zwołać samodzielnie. 

 

§ 19. 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków 

Rady na piśmie lub na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej z co najmniej 7-

dniowym wyprzedzeniem, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając 

swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał również przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest 

ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 
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5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu 

oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 

6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może określić jej Regulamin, 

7. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku 

ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, spośród 

członków Rady Nadzorczej, a także ustanawia jego sposób organizacji, przyjmując 

regulamin funkcjonowania komitetu. 

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z 

tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 20. 
Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania 

czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego nadzoru mogą 

otrzymywać z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. 

 
3. WALNE ZGROMADZENIE 

 
§ 21. 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym 

terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. 

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za 

wskazane. 

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego 

mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć 

Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zgodnie z postanowieniami art. 402 - 

4023 kodeksu spółek handlowych. Jednakże do czasu kiedy wszystkie akcje wyemitowane 

przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów 

poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa 

tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za 

dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, 
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zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio 

wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być 

wysłane. 

 
§ 22. 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na 

Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego 

Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci 

elektronicznej. 

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie 

kolejnego Walnego Zgromadzenia.” 

 
§ 23. 

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Warszawie. 
 
 
 
 
 

§ 24. 
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych 

akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia 

niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy 

prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 

 
§ 25. 

 
1.  Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. 

W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym 

Zgromadzeniu i nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez 

akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w 

kapitale zakładowym Spółki. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
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2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem, że w przypadku spółki publicznej pełnomocnictwo może być udzielone również w 

postaci elektronicznej. 

3. Szczegółowe zasady działania Walne Zgromadzenie określa w Regulaminie Obrad Walnego 

Zgromadzenia. 

 
§ 26. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem innych spraw określonych w przepisach prawa 

lub postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, 

2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu strat, 

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

4) zmiana statutu Spółki, 

5) podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego, 

6) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki, 

7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

8) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

9) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich 

przeznaczenia, 

10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 

11)  ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 

12)  uchwalanie i zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, 

13)  ustalanie terminu wypłaty dywidendy oraz dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy 

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, 

14)  zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, 

15)  rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, 

16) zawarcie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie 

spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę. 
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V. GOSPODARKA SPÓŁKI 
 

§ 27. 
Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ustalonych planów rocznych i wieloletnich. 

 
§ 28. 

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

2. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem 

procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej 

trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki. 

3. Spółka zobowiązana jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem 

Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z 

działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady 

Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną 

udostępnione akcjonariuszom poprzez ich udostępnienie do wglądu w lokalu Spółki. 

 
§ 29. 

1. Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których 

tworzenie nakazują przepisy prawa. 

2. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, które 

mogą być tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego. 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 30. 

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. 
 

§ 31. 
1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Rada Nadzorcza wyznacza jednego lub więcej 

likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. 

2. Jeżeli do czasu przystąpienia do podziału między akcjonariuszy majątku pozostałego po 

zaspokojeniu bądź zabezpieczeniu nie zgłosili się wszyscy akcjonariusze posiadający akcje na 

okaziciela, Zarząd wzywa ich poprzez ogłoszenie, wyznaczając miesięczny termin na zgłoszenie. 

Gdy pomimo to podział całości środków okaże się niemożliwy, Walne Zgromadzenie przeznacza 

niepodzielone środki na wybrany przez siebie cel charytatywny. 

 

§ 32. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek 

handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
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Załącznik nr 2 Definicje, skróty  
 

DEFINIICJE I SKRÓTY 
 

Akcje, Akcje Emitenta a) 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 

b) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

c) 277.364 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

Akcje serii D, Akcje 
Oferowane 

522.636 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii D Trans Polonia S.A. o 
wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Amerykańska ustawa o 
papierach 
wartościowych 

The Securities Act of 1933 – ustawa Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami 
(opublikowana w 48 Statutes 74; skodyfikowana w 15 United States Code, 
Sections 77a-77aa, z późn. zm.) 

Cena Emisyjna Serii D, 
Cena Emisyjna 

Cena emisyjna po jakiej inwestorzy obejmować będą Akcje Serii D, ustalona 
w procesie budowania Księgi Popytu na poziome nie wyższym niż 
Maksymalna Cena Emisyjna Akcji Serii D. 

Deklaracja 
Zainteresowania, 
Deklaracja 

Wiążąca deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji serii D w Transzy 
Dużych Inwestorów składana w czasie budowy Księgi Popytu 

Doradca Finansowy CORVUS Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Józefosławiu 

Doradca Prawny Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie 

Dyrektywa w sprawie 
prospektu 

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 
2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z 
publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i 
zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. WE L 345 z 31.12.2003) 

Dyspozycja 
Deponowania 

Dyspozycja zaksięgowania papierów wartościowych na rachunkach papierów 
wartościowych złożona przez inwestora w momencie składania zapisu na 
Akcje serii D. 

ESPI Elektroniczny System Przekazywania Informacji, o którym mowa w 
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie 
środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych 
informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów 
Wartościowych i Giełd (Dz. U. Nr 25, poz. 188), zarządzany przez Komisję, 
służący do przekazywania raportów bieżących i okresowych.  

EURO, euro Euro – jednostka monetarna Unii Europejskiej 

EURO 2012 Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej organizowane w Polsce i na Ukrainie w 
2012 roku 

Giełda, GPW, Giełda 
Papierów 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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Wartościowych 

KDPW, Krajowy 
Depozyt Papierów 
Wartościowych 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

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

Kodeks postępowania 
cywilnego 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 
nr 43 poz. 296, z późn. Zm.) 

Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 
z późn. Zm.) 

Kodeks spółek 
handlowych, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 
94, poz. 1037, z późn. Zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Księga Popytu Rejestr składanych przez inwestora wiążących Deklaracji Zainteresowania 
Nabyciem Akcji Oferowanych w TDI. 

Lista Wstępnego 
Przydziału 

Lista inwestorów, którzy złożyli ważne Deklaracje Zainteresowania Nabyciem 
Akcji Oferowanych w Transzy Dużych Inwestorów, zawierające liczbę Akcji 
Oferowanych, które zainteresowani chcą nabyć oraz proponowaną cenę z 
Przedziału Cenowego 

Maksymalna Cena 
Emisyjna Akcji Serii D, 

Maksymalna Cena 
Emisyjna 

wynosi 10,00 zł 

MSR/ MSSF Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej 

NBP Narodowy Bank Polski 

NWZ, Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie, 
NWZA 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia Spółka Akcyjna 

Oferujący Dom Maklerski Baku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 
2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. Zm.) 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 
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PLN, zł, złoty złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

POK Punkt Obsługi Klientów przyjmujący zapisy na Akcje serii D 

Prospekt emisyjny, 
Prospekt 

Niniejszy jedynie prawnie wiążący dokument sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004, zawierający informacje o 
Ofercie publicznej, Emitencie, Akcjach oferowanych, na który składa się 
Dokument Podsumowujący, Czynniki Ryzyka, Dokument Rejestracyjny, 
Dokument Ofertowy oraz Załączniki 

Publiczna Oferta, Oferta 
Publiczna 

Oferta objęcia 522.636  Akcji serii D w ramach Publicznej Oferty na 
warunkach określonych w Prospekcie 

Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

Regulamin GPW, 
Regulamin Giełdy 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęty 
Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 
1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. Obowiązuje od 24 stycznia 2006 r. 

Rekomendacje CESR Rekomendacje w sprawie spójnej implementacji Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej nr 809/2004 o prospekcie, opublikowane w dniu 10 lutego 2005 
r. przez Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych 
(CESR) 

Rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 809/2004 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
wdrażające Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, 
włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 
upowszechniania reklam (Dz. Urz. WE L 149) 

Rozporządzenie 
o raportach bieżących 
i okresowych 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. Nr 33, poz. 259) 

Spółka, Trans Polonia 
Spółka Akcyjna, Trans 
Polonia S.A., Emitent 

Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie 

Statut, Statut Emitenta, 
Statut Spółki 

Statut Trans Polonia Spółka Akcyjna 

Szczegółowe Zasady 
Działania KDPW 

Szczegółowe Zasady Działania KDPW  - przyjęte Uchwałą Zarządu KDPW 
Nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 r. z późn. Zm. 

Transza Dużych 
Inwestorów, TDI 

Transza przeznaczona do zapisywania się na Akcje serii D dla inwestorów, 
którzy wezmą udział w procesie budowania Księgi Popytu zgodnie  z 
zasadami opisanymi w Prospekcie i do których zostanie skierowane 
zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje serii D, lub którzy w terminach 
zapisów na Akcje Serii D złożą zapis na nie mniej niż 10.000 i nie więcej niż  
liczba Akcji serii D oferowana w Transzy Dużych Inwestorów 

Transza Małych Transza przeznaczona do zapisywania się na Akcje serii D dla inwestorów, 
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Inwestorów, TMI którzy w terminach zapisów na Akcje serii D złożą zapis na nie mniej niż 10 
akcji i nie więcej niż liczba Akcji serii D oferowana w Transzy Małych 
Inwestorów 

UE Unia Europejska 

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

Ustawa o obrocie, 
Ustawa o obrocie 
instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 
2005 r. Nr 183 poz. 1538, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji 
i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 
z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.) 

Ustawa o ofercie, 
Ustawa o ofercie 
publicznej 

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

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od 
czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, 
poz. 694, z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ, WZA, Walne 
Zgromadzenie, Walne 
Zgromadzenie Spółki, 
Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy 

Walne Zgromadzenie Trans Polonia Spółka Akcyjna 

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

Zarząd, Zarząd Spółki, 
Zarząd Emitenta 

Zarząd Trans Polonia Spółka Akcyjna 
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Załącznik nr 3: Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Serii D Spółki Trans Polonia S.A. 
w ramach Publicznej Oferty 

Celem niniejszej Deklaracji jest określenie wielkości popytu na emitowane przez  Spółkę Trans Polonia SA z siedzibą 
w Tczewie („Emitent”) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 
Niniejsza Deklaracja, w przypadku gdy oferowana w niej cena za Akcje Serii D będzie wyższa lub równa ustalonej przez 
Emitenta Cenie Emisyjnej, może stanowić podstawę do skierowania przez Oferującego zaproszenia do złożenia i opłacenia 
zapisu na Akcje Serii D, wstępnie przydzielone przez Zarząd Emitenta. 
Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w niniejszej Deklaracji,  
a w szczególności adresu do korespondencji i numeru faksu, na które powinno być skierowane zaproszenie do złożenia i 
opłacenia zapisu na Akcje Serii D. 

DANE O INWESTORZE  
Nazwa osoby prawnej/ imię , nazwisko osoby fizycznej  
Siedziba osoby prawnej/adres zamieszkania osoby fizycznej  
REGON lub numer właściwego rejestru zagranicznego/ 
PESEL osoby fizycznej 

 

Rezydent                 Tak                                       Nie  
Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu 
inwestora (dane pełnomocnika) 

 

Numer i seria dokumentu tożsamości osoby/osób 
składających deklarację oraz numer PESEL 

 

Adres do korespondencji  
Telefon  
Faks  

Ja niżej podpisany*/My niżej podpisani* niniejszym oświadczam/oświadczamy*, że zgłaszamy zamiar nabycia  
Akcji Serii D spółki Trans Polonia SA. 
Liczba zamawianych Akcji Serii D      ______________ Słownie: ......................................................... 

Deklarowana cena                             ______________ Słownie: ......................................................... 

Wartość zamawianych Akcji Serii D   ______________ Słownie: ......................................................... 

Oświadczenie inwestora składającego Deklarację 

Ja niżej podpisany*/My niżej podpisani* w imieniu 
 
.................................................................................................................................................... oświadczam(y), że 

(imię i nazwisko/nazwa inwestora) 
 zapoznałam/łem/liśmy się z treścią Prospektu emisyjnego i Statutu spółki Trans Polonia SA i akceptuję(my) brzmienie 

statutu i warunki Publicznej Oferty Akcji Serii D określone w Prospekcie, 
 zgadzam(y) się na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Serii D, niż objęte Deklaracją, lub nieprzydzielenie ich w ogóle, 

zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie, 
 wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty 

oraz przyjmuję(my) do wiadomości, że przysługuje mi (nam) prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania oraz, że dane na formularzu Deklaracji zostały podane dobrowolnie, 

 wyrażam(y) zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji 
związanych ze złożoną przeze mnie (nas) Deklaracją , przez Oferującego Emitentowi, w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia emisji Akcji Serii D oraz, że upoważniam(y) te podmioty do otrzymania tych informacji, 

 przyjmuję(my) do wiadomości i akceptuję(my) wiążący charakter Deklaracji Zainteresowania nabyciem Akcji Serii D, 
 w przypadku przydzielenia mi(nam) Akcji Serii D w ramach Listy Wstępnego Przydziału zobowiązuję(my) się do 

złożenia i opłacenia zapisu na Akcje Serii D. 

............................................................... ....................................................................... 
Data, podpis inwestora składającego deklarację Data przyjęcia, pieczęć domu maklerskiego oraz podpis i 

pieczęć przyjmującego deklarację 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4: Formularz zapisu na Akcje zwykłe na okaziciela Serii D Spółki  
Trans Polonia S.A. 

Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela Serii D spółki Trans Polonia SA z siedzibą w Tczewie, o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w ramach Oferty Publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje 
Serii D emitowane są na mocy Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia S.A. z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
Akcje Serii D przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym i niniejszym formularzu zapisu. 
Oznaczenie Transzy w której składany jest zapis:                           □ TDI                     □ TMI 

1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): ____________________________________________________ 

2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej). Kod pocztowy: .__________ Miejscowość: _______________ 
    Ulica: ______________________________________ Numer domu: __________ Nr mieszkania: __________ 

3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): ________________________________________________ 

4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy): ___________________________________________________ 

5. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek  
      organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: __________________________________________ 

6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: _________________________________________ 

7. Status dewizowy:*   □ rezydent          □ nierezydent 

8. Liczba subskrybowanych Akcji Serii D: ____________________________________________ 
    (słownie: _______________________________________________________________________________ ) 

9. Cena Emisyjna wynosi _______ zł (słownie: _____________________________________) 

10. Kwota wpłaty na Akcje Serii D: _____________________________ zł 
     (słownie: _______________________________________________________________________________.) 

11. Forma wpłaty na Akcje Serii D: ______________________________________________________________ 

12. Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części:   □ gotówka w POK,w którym złożono zapis        □ przelew 

      rachunek nr: _____________________________________________________________________________ 

      prowadzony przez ________________________________________________________________________ 

Oświadczenie osoby składającej zapis 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Prospektu i akceptuję brzmienie Statutu oraz warunki Oferty Publicznej.  Oświadczam, że zgadzam 
się na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Serii D w Publicznej Ofercie niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z 
zasadami opisanymi w Prospekcie. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty, oraz 
przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz że dane na formularzu 
zapisu zostały podane dobrowolnie. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych w zakresie informacji 
związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Serii D Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
emisji Akcji Serii D oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji. 

............................................................... ....................................................................... 
(data i podpis subskrybenta) (data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis, pieczęć 

adresowa domu maklerskiego) 
Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty 
bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 
Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor. 
____________________________________________________________________________________________________ 

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII D SPÓŁKI TRANS POLONIA S.A. 
Proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr: _____________________________________ 
prowadzonym w domu maklerskim (pełna nazwa i kod domu maklerskiego): _____________________________ 
wszystkich przydzielonych mi Akcji Serii D Spółki Trans Polonia S.A. 
Oświadczenie: Ja niżej podpisany, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania POK, w którym dokonałem zapisu na Akcje Serii D 
Spółki Trans Polonia S.A., o wszelkich zmianach dotyczących numeru wyżej wymienionego rachunku papierów wartościowych lub 
podmiotu prowadzącego rachunek oraz stwierdzam nieodwołalność niniejszej Dyspozycji. 
Uwaga: Dyspozycja bez wpisanego pełnego numeru rachunku, nazwy i kodu domu maklerskiego jest nieważna. 

............................................................... ....................................................................... 
(data i podpis subskrybenta) (data przyjęcia oraz podpis i pieczęć przyjmującego Dyspozycję) 

*) właściwe zaznaczyć „x”  
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Załącznik nr 5: Lista Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BOŚ S.A.  
 
Lp. NAZWA POK Kod Miasto Ulica 

1 Białystok 15-282 Białystok Piękna 1 

2 Bielsko-Biała 43-300 Bielsko-Biała Cyniarska 36 

3 Bydgoszcz 85-029 Bydgoszcz Bernardyńska 13 

4 Częstochowa 42-200 Częstochowa Al. NMP 2 

5 Gdańsk 80-824 Gdańsk Podwale Przedmiejskie 30 

6 Katowice 40-048 Katowice Kościuszki 43 

7 Kielce 25-102 Kielce Warszawska 31 

8 Koszalin 75-950 Koszalin 1 Maja 18/9 

9 Kraków 31-100 Kraków Piłsudskiego 23 

10 Leszno 64-100 Leszno Leszczyńskich 52, II p 

11 Łódź 90-368 Łódź Piotrowska 166/168 

12 Łomża 18-400 Łomża Sienkiewicza 10 

13 Olsztyn 10-539 Olsztyn Dąbrowszczaków 8/9  

14 Ostrołęka 07-410 Ostrołęka Hallera 31 

15 Poznań 60-523 Poznań Dąbrowskiego 75/14 

16 Rybnik 44-200 Rybnik Hallera 6 

17 Szczecin 70-415 Szczecin Al. Papieża J. Pawła II 6 

18 Tomaszów Maz. 97-200 Tomaszów Maz. Ul. P.O.W. 17 

19 Warszawa 00-517 Warszawa Marszałkowska 78/80 

20 Wrocław 50-107 Wrocław Sukiennice 6 
 
 




