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Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów
finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu wprowadza się 5.180.874 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt
tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej 0,10 zł każda, w tym w szczególności:
 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 15.874 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela
serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
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1.

Czynniki ryzyka

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta,
Inwestor powinien rozważyć czynniki ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na
którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy
i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia
Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność
warunków działalności gospodarczej również inne, nie ujęte w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym czynniki, mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien
rozumieć, że zrealizowanie się ryzyk związanych z działalnością Spółki może mieć
negatywny wpływ na jej sytuację finansową, czy pozycję rynkową i może skutkować
utratą części zainwestowanego kapitału. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej
kolejności, Spółka nie kierowała się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną
ich ważności.
1.1.

Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną oraz otoczeniem rynkowym
Emitenta

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym
Rozwój rynku doradztwa inwestycyjnego oraz popyt na strategie inwestycyjne oraz
jednostki uczestnictwa funduszy oferowane przez Investment Fund Managers S.A. (dalej
określona jako IFM S.A., Emitent, Spółka) są pozytywnie skorelowane z sytuacją
makroekonomiczną Polski i świata. Wzrost gospodarczy Polski przekłada się, między
innymi, na wzrost rozporządzalnego dochodu obywateli oraz skłonność do oszczędzania
oraz inwestowania wolnych środków w instrumenty finansowe inne niż lokaty
bankowe. Na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta największy wpływ wywierają
takie czynniki jak: tempo wzrostu PKB, poziom stóp procentowych, poziom inflacji,
stopa bezrobocia, wzrost realny wynagrodzeń oraz oszczędności gospodarstw
domowych, nie tylko w Polsce, ale również w głównych gospodarkach świata.
Pogarszanie się sytuacji makroekonomicznej w kraju i w głównych gospodarkach
światowych może spowodować obniżenie zainteresowania klientów ofertą Emitenta,
a tym samym negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta.
Należy jednak mieć na uwadze, że Emitent dedykuje swoje usługi Klientom zamożnym.
Osoby te posiadły kapitał, który inwestują ze pośrednictwem Emitenta. Kapitał ten nie
stanowi źródła utrzymania Klientów. Nie jest on zatem konsumowany przez Klientów na
skutek pogorszenia koniunktury. Z zainwestowanego do tej pory przez Klientów
kapitału Emitent czerpie dochody.
Ryzyko pogorszenia koniunktury nie wpływa zatem na zaprzestanie generowania
dochodów przez Emitenta. Może jedynie obniżyć jego dynamikę – Klienci nie będą
wypracowywać kolejnych oszczędności i nie będą ich inwestować.
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Ryzyko to jest z kolei ograniczone poprzez specjalizację Emitenta. Pogorszona
koniunktura na części rynków, nie zawsze idzie w parze z gorszą koniunkturą na
wszystkich rynkach świata. Gorsza koniunktura na rynkach akcji może powodować
lepszą na rynkach obligacji. W pozytywny sposób może reagować część walut. Wszystkie
te ruchy na rynkach wykorzystuje Emitent poprzez aktywne zarządzanie swoimi
strategiami inwestycyjnymi. W sytuacji pogorszonej koniunktury istotnie widoczne są
efekty inwestycyjnej koncentracji Emitenta.
Ryzyko związane z koniunkturą na rynkach kapitałowych
Działalność Emitenta jest bezpośrednio powiązana z rynkiem kapitałowym
(rozumianym jako globalne rynki akcji, obligacji i walut). Sytuacja na rynku
kapitałowym wpływa bezpośrednio zarówno na popyt na oferowane przez Emitenta
strategie inwestycyjne, jak i na możliwe do uzyskania przez Spółkę przychody. Sytuacja
na rynku kapitałowym podlega wahaniom koniunkturalnym. Pogorszenie się
koniunktury na rynku kapitałowym może wpłynąć na znaczące pogorszenie się sytuacji
finansowej Emitenta. Ze względu na globalizację gospodarek, rosnącą swobodę
w przepływach kapitału, na sytuację na krajowym rynku kapitałowym wpływają
również warunki makroekonomiczne w innych krajach. Dlatego należy podkreślić, że
Emitent posiada w ofercie globalne strategie inwestycyjne oparte o fundusze
inwestycyjne lokujące swoje aktywa na całym świecie, w zdecydowanej większości poza
polskim rynkiem kapitałowym. Strategie te wykorzystują potencjał globalnego rynku
akcji, obligacji i walut. To przyczynia się do łagodzenia skutków wahań koniunktury na
rynkach kapitałowych.
Ryzyko pogorszenia się koniunktury w sektorze usług finansowych
Koniunktura na rynku usług finansowych jest pozytywnie skorelowana ze wzrostem
wartości aktywów pod opieką Emitenta1, aktywów funduszy inwestycyjnych, co wynika
z poziomu koniunktury na rynku kapitałowym oraz poziomem koniunktury
w całej gospodarce światowej. Inwestor powinien wziąć pod uwagę, że nie można
zapewnić, iż rozwój sektora usług finansowych, w którym działa Emitent, w przyszłości
utrzymywać się będzie na odpowiednio wysokim poziomie, zapewniającym rozwój
Emitenta.

1

Emitent dystrybuuje fundusze inwestycyjne. Z tego tytułu posiada grono klientów i ich aktywa, z których
czerpie dochody. W celu utrzymania ww. aktywów Emitent aktywnie obsługuje swoich klientów
nadzorując zachowanie się nabytych przez klientów funduszy. Stąd określenie „aktywa pod opieką” jako
odniesienie do „Aktywów pod zarządzaniem” w firmach asset management. Jednak tego ostatniego
określenia Emitent nie używa, aby nie wprowadzać w błąd partnerów i klientów co do posiadanych
zezwoleń, ponieważ określenie „aktywa pod zarządzaniem” sugeruje, że firma go używająca ma
zezwolenie na usługi zarządzania portfelem na zlecenie „Asset management”. Emitent takiego zezwolenia
KNF nie posiada.
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Ryzyko zamknięcia biur bądź nieutworzenia nowych biur Emitenta
Zgodnie z założeniami strategii Emitent oferuje swoje usługi poprzez własne biura
w głównych ośrodkach ekonomicznych kraju. Na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego Emitent posiada biura (poza siedzibą w Warszawie) w Katowicach
i Wrocławiu. Istnieje ryzyko, iż, ze względu na negatywny rozwój sytuacji na rynku usług
finansowych istniejące biura Emitenta zostaną zamknięte lub Emitent nie będzie
otwierał nowych biur w kolejnych ośrodkach w kraju. Może to wpłynąć przejściowo na
poziom przychodów. Ryzyko to będzie minimalizowane poprzez stabilizację
przychodów dzięki zaoferowaniu nowych usług. Działania zmierzające do ich
udostępnienia są obecnie realizowane.
Ryzyko wzrostu konkurencji
Konkurencja na rynku doradztwa inwestycyjnego oraz rynku funduszy inwestycyjnych
ma tendencję wzrostową i cechuje się rywalizacją o klienta pomiędzy bankami,
towarzystwami funduszy inwestycyjnych, doradcami finansowymi, towarzystwami
ubezpieczeniowymi oraz biurami maklerskimi. Podmioty konkurencyjne mogą
w przyszłości wymusić konieczność obniżenia osiąganych marż i zwiększenia wydatków
związanych z promocją usług Emitenta, co może się przełożyć na spadek rentowności
działalności Emitenta. Spółka nie ma wpływu na podejmowane przez podmioty
konkurencyjne działania, ale ma możliwość wzmocnienia pozycji na rynku dzięki
innowacyjnej ofercie, wykwalifikowanej kadrze oraz wysokiej jakości oferowanych
i świadczonych usług.
Ryzyko utraty kluczowych zasobów ludzkich
Emitent prowadzi swoją działalność w oparciu o wiedzę, umiejętności i doświadczenie
zatrudnionych specjalistów. Utrata kluczowych pracowników lub przedstawicieli
kierownictwa może wpłynąć niekorzystnie na prowadzoną przez Emitenta działalność.
W celu minimalizacji zagrożenia utraty kluczowych pracowników Emitent stwarza
odpowiednie warunki pracy i motywujące systemy wynagradzania (systemy premiowe).
Struktura zatrudnienia zapewnia ciągłość merytoryczną i operacyjną działalności.
Ryzyko utraty zezwolenia na wykonywanie działalności
Działalność Emitenta w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
otwartych i specjalistycznych otwartych funduszy inwestycyjnych, a tym samym, z mocy
ustawy o funduszach inwestycyjnych, działalność w zakresie doradztwa inwestycyjnego
na rynku funduszy inwestycyjnych jest możliwa dzięki stosownemu zezwoleniu
wydanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadkach przewidzianych
przepisami prawa, KNF może odebrać zezwolenie w przedmiotowym zakresie
zwłaszcza, jeżeli Spółka przestanie spełniać wymogi niezbędne do jego posiadania lub
istotnie naruszy obowiązujące przepisy prawa. Emitent dokłada wszelkich starań, aby
spełniać wszystkie niezbędne wymogi formalnoprawne oraz należycie przestrzegać
obowiązujących przepisów prawa.
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Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta założonych celów strategicznych
Realizacja założeń strategii rozwoju Emitenta uzależniona jest od rozbudowy sieci biur,
zwiększenia liczby doradców – opiekunów klienta, osiągania przez klientów Emitenta
dobrych wyników inwestycyjnych w wyniku świadczenia usługi doradztwa
inwestycyjnego o odpowiedniej jakości, uruchomienia funduszy IFM Global Investment
Funds (projekt na lata 2014-2015) oraz znacznego zwiększenia rozpoznawalności
marki. Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wszystkich założonych celów strategicznych.
W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta zależą od jego
zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. Działania
Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego
dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia mogą mieć istotny negatywny
wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Emitenta. W celu
ograniczenia tego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie
niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Spółki, a w razie potrzeby podejmuje
niezbędne decyzje i działania.
Ryzyko związane z budową marki „IFM”
Przyszły sukces gospodarczy Emitenta jest ściśle związany z budową świadomości
marki „IFM”. Rozpoznawalność nazwy i logo Emitenta wspomoże realizację planów
strategicznych Spółki oraz zdobywanie klientów zainteresowanych usługami Spółki
oraz usługami spółki zależnej, IFM Global Asset Management Sp. z o.o. Mając na uwadze
plany Emitenta związane z promocją własnej marki istnieje ryzyko, że środki
przeznaczone na ten cel okażą się niewystarczające. Brak należytego wypromowania
marki Spółki może negatywnie wpłynąć na pozycję rynkową i wyniki finansowe
Emitenta.
Ryzyko utraty zaufania klientów
W przypadku nieefektywnego świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego oraz
wynikającego z niego pośrednictwa w zakresie nabywania i zbywania jednostek
funduszy inwestycyjnych przez Emitenta istnieje ryzyko utraty zaufania klientów Spółki.
Emitent dokłada wszelkich starań mających na celu efektywne i profesjonalne
świadczenie ww. usług. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Emitent
wykorzystuje wieloletnie doświadczenie członków organów zarządzających,
nadzorczych oraz pracowników Emitenta.
Ryzyko związane z poszerzeniem oferty
Spółka zależna Emitenta, IFM Global Asset Management Sp. z o.o., po uzyskaniu w dniu
21 maja 2013 r. stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, zaoferuje, m.in.
klientom Emitenta, usługę zarządzania portfelami instrumentów finansowych.
Rozpoczęcie przez spółkę zależną Emitenta ww. działalności, a tym samym rozszerzenie
całościowej oferty Emitenta naraża Spółkę na ryzyko. Może się okazać, że oferowane
przez spółkę zależną usługi nie będą zaspokajać oczekiwań klientów, zarówno pod
względem osiąganych wyników ekonomicznych, jak i jakości obsługi, co przełoży się na
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mniejszy popyt na usługi spółki zależnej. W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent
dostosował przyszłą ofertę spółki zależnej do oczekiwań klientów zainteresowanych
ww. usługą.
Ryzyko związane z karami umownymi
Emitent, w toku zawieranych umów, ponosi ryzyko niewykonania lub nienależytego
wykonania kontraktu lub popełnienia błędu, który może mieć negatywny wpływ na
realizowanie przez kontrahentów postanowień zawartych umów. Wystąpienie takich
okoliczności rodzi ryzyko podniesienia przeciwko Emitentowi roszczeń
odszkodowawczych, co z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację
finansową Spółki oraz osiągane przez nią wyniki finansowe. Emitent dokłada wszelkich
starań na terminowe oraz zgodne z przepisami prawa realizowanie postanowień
zawartych umów.
Ryzyko walutowe
Emitent koncentruje swoją działalność gospodarczą na terenie Polski i nie prowadzi
sprzedaży swoich usług za granicą. Jednakże w swojej ofercie Emitent posiada fundusze
denominowane w walutach obcych, a przychody związane z ich sprzedażą się wypłacane
w walutach obcych, jednak stanowią one marginalną cześć przychodów ogółem. Emitent
minimalizuje ryzyko walutowe nie utrzymując pozycji walutowych, poza
krótkoterminowymi rozliczeniami wynikającymi z działalności operacyjnej.
Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego
Emitent narażony jest na ryzyko zmian w polskim i unijnym ustawodawstwie. Przepisy
prawa ulegają częstym zmianom, które w odniesieniu do prawa regulującego
prowadzenie działalności gospodarczej przez Emitenta w szczególności prawa
handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku
kapitałowego), prawa regulującego organizację i funkcjonowanie funduszy
inwestycyjnych oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mogą wpłynąć na
działalność Emitenta. Zmiana obecnie obowiązujących przepisów prawa, w taki sposób,
iż nowe regulacje prawne okażą się mniej korzystne dla Emitent, może mieć
bezpośredni lub pośredni wpływ na wyniki finansowe Emitenta.
Ponadto wejście w życie nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązać się
z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi
interpretacjami przyjmowanymi przez sądy i inne organy. Zmiany w obowiązujących
przepisach mogą mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta
przykładowo poprzez wzrost obciążeń publiczno-prawnych lub wzrost kosztów
Emitenta.
Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego
Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Wiele
z przepisów obowiązujących nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie
precyzyjny, prowadzący do jednolitej wykładni i interpretacji. Zmiany w prawie
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podatkowym mogą mieć istotny wpływ na działalność Spółki oraz utrudniają
prowadzenie działalności gospodarczej, w tym planowanie podatkowe, co może mieć
negatywny wpływ na działalność Spółki. Dodatkowym czynnikiem powodującym
zmniejszenie stabilności regulacji prawno–podatkowych jest harmonizacja przepisów
prawa podatkowego z regulacją UE. Wobec powyższego Spółka nie może wykluczyć
zmian w przepisach podatkowych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność
Emitenta.
Ryzyko związane z potencjalnymi sporami sądowymi
Obecnie, według najlepszej wiedzy Zarządu Investment Fund Managers Spółka Akcyjna,
nie toczą się postępowania sądowe, w których Spółka ta występuje po stronie pozwanej.
Spółka bierze udział w postępowaniu sądowym w charakterze powoda o zapłatę kwoty
98.671,59 zł wraz z odsetkami ustawowymi od tej kwoty i kosztami postępowania.
Przedmiotowe postępowanie toczy się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie VIII Wydział Gospodarczy pod sygn. akt VIII GC 52/11. Po stronie
pozwanej występuje ADM Corporate Finance Sp. z o.o.
1.2.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko związane z opóźnieniem notowania akcji Emitenta w Alternatywnym
Systemie Obrotu
Notowanie akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu będzie możliwe po
zatwierdzeniu przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu wniosku Emitenta
o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji na rynku NewConnect. Spółka nie może
zatem zagwarantować lub precyzyjnie określić terminów rozpoczęcia notowań akcji
w Alternatywnym Systemie Obrotu. Emitent zapewnia jednak, że dołoży wszelkich
starań, aby wniosek i załączniki do niego były formalnie poprawne oraz były składane
niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających ich złożenie.
Ryzyko niedostatecznej płynności akcji na rynku
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub
w alternatywnym systemie obrotu. Nie ma zatem pewności, że instrumenty finansowe
Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, który jest rynkiem utworzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sierpniu 2007 r. Istnieje
ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie charakteryzował się małą płynnością. Tym
samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie, co
może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem
obrotu, a nawet czasami brak możliwości sprzedaży akcji.
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Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez
KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa
Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności
obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Zgodnie z art. 96 Ustawy o ofercie publicznej w sytuacji gdy spółka publiczna nie
dopełnia obowiązków wymaganych prawem, w szczególności obowiązków
informacyjnych, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na podmiot, który nie
dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 złotych.
Zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku gdy
Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki o których mowa w art. 157
i 158 lub wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 Komisja
Nadzoru Finansowego może nałożyć karę pieniężną w wysokości 1.000.000,00 złotych.
Zgodnie z art. 287 – 299 Ustawy o funduszach inwestycyjnych w przypadku gdy
Emitent nie dopełnia obowiązków wymienionych w ww. przepisach może podlegać
karze grzywny do 5.000.000,00 złotych lub sankcji karnej do 5 lat pozbawienia
wolności.
Emitent dokłada wszelkich starań, aby spełniać wszystkie niezbędne wymogi
formalnoprawne oraz należycie przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.
Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji
Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie
dłuższy niż trzy miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5:
 na wniosek Emitenta;
 jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator
Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
 na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym
zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków;
 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
 w skutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd
wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na
zaspokojenie kosztów postępowania;
 w skutek otwarcia likwidacji Emitenta.
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Dodatkowo, zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
Organizator Alternatywnego Systemu obligatoryjnie wyklucza instrumenty finansowe
z obrotu w alternatywnym systemie:
 w przypadkach określonych przepisami prawa;
 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;
 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;
 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu
upadłości Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia
o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku
środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
Zgodnie z § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem
decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego
Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu
zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu.
Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadkach
określonych przepisami prawa, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta
w alternatywnym systemie jeżeli:
 Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary, lub
 pomimo nałożenia kary Emitent nadal nie przestrzega zasad lub przepisów
obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V „Obowiązki
emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie” Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu, lub też
 Emitent nie wykonuje obowiązków o których mowa w § 17c ust. 2 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu.
Do terminu zawieszenia, o którym mowa w § 17c ust. 3 pkt 2) Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu.
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może postanowić o nałożeniu, łącznie
z karą zawieszenia lub wykluczenia z obrotu, kary pieniężnej w wysokości i na zasadach
określonych w § 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Ponadto, zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
zawieszenie lub wykluczenie z obrotu instrumentów finansowych Emitenta może
nastąpić również w sytuacji braku dokonania przez Emitenta wpłaty pieniędzy z tytułu
nałożonej na Emitenta kary pieniężnej, o której mowa w § 17c ust. 10 Regulaminu
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Alternatywnego Systemu Obrotu, na konto wybranej przez Emitenta organizacji pożytku
publicznego w terminie 14 dni od dnia, od którego decyzja o nałożeniu kary pieniężnej
podlega wykonaniu.
Emitent będzie dokładał wszelkich starań, aby wypełniać wszystkie obowiązki
przewidziane Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu.
Zgodnie z art. 78 w zw. z art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zapewnia:
1) koncentrację podaży i popytu na instrumenty finansowe, będące przedmiotem
obrotu w danym alternatywnym systemie obrotu, w celu kształtowania ich
powszechnego kursu;
2) bezpieczny i sprawny przebieg transakcji;
3) upowszechnianie jednolitych informacji o kursach i obrotach instrumentami
finansowymi, które są przedmiotem obrotu w danym alternatywnym systemie
obrotu.
W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie
obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator Alternatywnego Systemu
Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie
instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub
wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie
dłuższy niż 10 dni.
W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany
w okolicznościach
wskazujących
na
możliwość
zagrożenia
prawidłowego
funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów
inwestorów, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy
niż miesiąc.
Na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu
wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty
finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie
interesów inwestorów.
Żądanie, o którym mowa powyżej powinno wskazywać szczegółowe przyczyny, które je
uzasadniają.
Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości
informację o wystąpieniu z żądaniem, o którym mowa powyżej
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1.3.

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe Emitenta

Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków
finansowych
Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji akcji serii B, C i D umożliwią
realizację założonych celów strategicznych. Istnieje jednak ryzyko, iż w przypadku
wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, Spółka, w celu finansowania rozwoju,
będzie musiała przeprowadzić dodatkową emisję lub szukać innych źródeł
finansowania. Niepozyskanie nowych źródeł finansowania, w przypadku gdy Emitent
wykorzysta dotychczas posiadane kapitały finansowe, mogłoby spowolnić rozwój
Emitenta. Dodatkowo w przypadku emisji, w której wyłączone zostanie prawo poboru,
posiadacze akcji serii B, C i D zmniejszą swój procentowy udział w kapitale zakładowym
i głosach Emitenta.
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi
2.193.087,40 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt siedem
i 40/100) i dzieli się na:
1. 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości
nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do
głosu w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do
2 (dwóch) głosów o numerach od 0.000.001 do 5.500.000;
2. 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na
okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda
akcja o numerach od 5.500.001 do 16.750.000;
3. 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od
0.000.001 do 4.900.000;
4. 15.874 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela
serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja
o numerach od 0.000.001 do 0.015.874;
5. 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od
0.000.001 do 0.265.000.
przy czym akcje wskazane w pkt. 1 i 2 powyżej tj. akcje serii A1 i A2 przysługują
w całości UBP Eastern European Partners Ltd., co łączenie daje temu akcjonariuszowi
16.750.000 akcji. W związku z uprzywilejowaniem akcji serii A1 w ten sposób, że każda
z 5.500.000 akcji daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Investment Fund Managers S.A., akcjonariuszowi UBP Eastern European Partners Ltd.
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przysługuje 22.250.000 głosów, co stanowi 81% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Emitenta.
W związku z powyższym Spółka UBP Eastern European Partners Ltd. jest w stosunku do
Emitenta spółką dominującą w rozumieniu przepisu art. 4 § 1 pkt. 4 KSH.
Ryzyko związane z nieefektywnym wykorzystaniem środków z emisji
Celem przeprowadzenia oferty prywatnej było pozyskanie przez Emitenta środków,
które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie działań marketingowych mających na
celu zwiększenie rozpoznawalności marki Emitenta, dokapitalizowanie spółki zależnej
IFM Global Asset Management Sp. z o.o., zatrudnienie nowych doradców – opiekunów
klienta, rozwój sieci biur, co ma umożliwić Spółce realizację długofalowych celów
strategicznych, w tym pozyskanie kolejnych klientów zainteresowanych usługami
oferowanymi przez Emitenta. Istnieje ryzyko, iż nieefektywne wykorzystanie
otrzymanych środków finansowych przełoży się na realizację zaplanowanych wyników
finansowych.
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2.

Oświadczenia osób odpowiedzialnych
w Dokumencie Informacyjnym

2.1.

Oświadczenie Emitenta
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2.2.

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy
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3.

Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego
Systemu Obrotu

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów
finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń
co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub
świadczeń dodatkowych
Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się
o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect,
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
następujących instrumentów finansowych Emitenta:
 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od
0.000.001 do 4.900.000;
 15.874 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela
serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja
o numerach od 0.000.001 do 0.015.874;
 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od
0.000.001 do 0.265.000.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna liczba akcji planowanych do
wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu tj. akcji serii B, C i D wynosi:
5.180.874 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt
cztery), a ich łączna wartość nominalna to: 518.087,40 zł (pięćset osiemnaście tysięcy
osiemdziesiąt siedem i 40/100).
Z chwilą zrównania się w prawach do dywidendy akcji serii A2 oraz B, C, D tj. po
podziale zysku/pokryciu straty za rok obrotowy 2013 Emitent planuje wprowadzenie
do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji serii A2.
Zabezpieczenia lub świadczenia
finansowymi Emitenta

dodatkowe

związane

z

instrumentami

Z akcjami serii B, C, D nie jest związany jakikolwiek obowiązek świadczeń dodatkowych.
Akcje serii C i D, będące przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu
Obrotu, zostały objęte umowami o zakazie sprzedaży akcji na okres 12-stu miesięcy od
daty pierwszego notowania akcji Emitenta na NewConnect.
Uprzywilejowanie akcji Emitenta
Akcje serii B, C, D, które będą wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu, nie są
akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 – 353 Kodeksu spółek handlowych.
Żadnemu z akcjonariuszy zgodnie z treścią Statutu Spółki nie przysługują uprawnienia
osobiste w rozumieniu art. 354 KSH.
Dokument informacyjny
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Uprzywilejowanie co do głosu wiąże się jedynie z akcjami imiennymi serii A1, które nie
stanowią przedmiotu wprowadzania do Alternatywnego Systemu Obrotu. Akcje te są
uprzywilejowane co do głosu w stosunku 1 do 2.
Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw z akcji Emitenta
Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta
Statut Spółki nie przewiduje żadnych istotnych ograniczeń co do przenoszenia praw
z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń i świadczeń dodatkowych.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu
Obrót akcjami Emitenta, podlega zasadom i ograniczeniom określonym w Regulaminie
Alternatywnego Systemu Obrotu.
Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek
zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących
w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza
równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro.
Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców
należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio
uczestniczący w koncentracji, a także obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma
zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, zgodnie z art. 13 ust 2 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów dotyczy m.in. zamiaru:
 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
 przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych,
udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli
nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej
przedsiębiorców;
 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
 nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub
części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie
w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000
euro.
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Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie
koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez
przedsiębiorcę dominującego.
Art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, iż nie podlega
zgłoszeniu zamiar koncentracji:
 jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez
nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub
w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym
lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji
albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności
gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek
inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem
prawa do dywidendy, lub;
 wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub
części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
 polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub
udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności pod warunkiem, że nie będzie on
wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich
sprzedaży;
 następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków,
gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy
kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
 przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy,
wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego
przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca nabywający część
mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji
powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja
powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega
zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.
Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku
której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez
powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
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Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub
przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich
zobowiązanie, w szczególności do:
 zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców;
 wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami,
w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub
odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub
kilku przedsiębiorców;
 udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji w wyniku, której
konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie
lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, jednak w przypadku gdy odstąpienie od
zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju
ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na
gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji.
Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na
nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący
w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków.
Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku
nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może w drodze decyzji, określając termin
jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:
 podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
 zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
 zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub
przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują
wspólną kontrolę z zastrzeżeniem, że decyzja taka nie może być wydana po
upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku
rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby
nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody.
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę
pieniężną w wysokości, stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli choćby
nieumyślnie we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane
a także, jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19
ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
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Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną
w wysokości, stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki
w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes UOKiK 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 nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
W przypadku nie wykonania decyzji, Prezes UOKiK może w drodze decyzji dokonać
podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów
spółek uczestniczących w podziale.
Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie
innych środków prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności
okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają
także z regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20
stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej
Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji).
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw.
Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa
i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami
i usługami.
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące
do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje
wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym
dokonaniem, a po:
 zawarciu umowy,
 ogłoszeniu publicznej oferty, lub
 przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie
Koncentracji można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących
przypadkach:
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 gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących
w koncentracji, wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz
 gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250
milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na
Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy;
 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących
w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro,
 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów
euro,
 w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów
euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących
w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz
 łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100
milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Łączny obrót w rozumieniu Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji obejmuje kwoty
uzyskane przez zainteresowane przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze
sprzedaży produktów i świadczenia usług składających się na normalną działalność
przedsiębiorstw po odliczeniu rabatów związanych ze sprzedażą, podatku od wartości
dodanej i innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem. Całkowity obrót
zainteresowanego przedsiębiorstwa nie obejmuje sprzedaży produktów i świadczenia
usług pomiędzy jakimikolwiek przedsiębiorstwami określonymi w ust. 4.
Obrót uzyskany we Wspólnocie lub w Państwie Członkowskim obejmuje produkty
sprzedawane i usługi świadczone przedsiębiorstwom lub konsumentom, w zależności
od przypadku, we Wspólnocie lub w tym Państwie Członkowskim.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi
Obrót akcjami Spółki, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom
przewidzianym dla takich spółek w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.
Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa osoby
zobowiązane do niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z postanowieniami
tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem
funkcji w organach spółki, posiadaniem akcji spółki, lub w związku z dostępem do
informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia
lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.
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Są to w szczególności:
a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Spółki lub
wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające ze
Spółką lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze, lub
b) akcjonariusze spółki publicznej, lub
c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie
zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów
finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo
pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze,
d) maklerzy lub doradcy.
Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zobowiązuje osoby
wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do nieudzielania
rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.
Zgodnie z art. 159 ustawy o obrocie, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie
mogą w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub
osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych
instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny
lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.
Okresem zamkniętym, zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi jest:
1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną (wymienioną w art. 156 ust.
1 pkt 1 lit. a) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów
finansowych spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania
tej informacji do publicznej wiadomości;
2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego
a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był
krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna (wymieniona w
art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na
podstawie których sporządzany jest dany raport;
3) 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
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krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna (wymieniona
w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na
podstawie których sporządzany jest dany raport;
4) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu
do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego
kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres
ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna
(wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych
finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport.
Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów
ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności dokonywanych:
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa
w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów
finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej
rachunek decyzje inwestycyjne albo
2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych
z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu
danego okresu zamkniętego, albo
3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu
w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust.
1 pkt 1 lit. a, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie
z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa
poboru, albo
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład
statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej
oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu
zamkniętego.
Ponadto, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania
okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności,
których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na
rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji
emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować
czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby
trzeciej.
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Osoby wchodzące w skład organów nadzorczych lub zarządzających Spółki albo będące
prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących
bezpośrednio lub pośrednio tej Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania
decyzji wywierających wpływ na jej rozwój i perspektywy prowadzenia działalności
gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego
informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których
mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny
rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących
akcji Spółki 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.
Zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5,
mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi
Zakazy, o których mowa w art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
odnoszą się również do informacji poufnych dotyczących papierów wartościowych
będących przedmiotem oferty publicznej, które mają podlegać dopuszczeniu do obrotu
na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, każdy:
 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75%
albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
 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%, 33 1/3%, 50%, 75% albo
90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz
spółkę w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału
w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej
dowiedzieć. Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach
publicznych dokonanie zawiadomienia, o którym mowa powyżej powstaje również
w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów
o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej
zawiera informacje o:
1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy
zawiadomienie;
Dokument informacyjny

28

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale
w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich
procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale
w ogólnej liczbie głosów;
4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie
głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania
tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku
z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów;
5) podmiotach zależnych od
posiadających akcje spółki;

akcjonariusza

dokonującego

zawiadomienia,

6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c.
W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje
różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone powyżej
w pkt. 2) i 3), odrębnie dla akcji każdego rodzaju.
W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 4 Ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, należy niezwłocznie, nie
później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym
Komisję Nadzoru Finansowego oraz tę spółkę.
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył
określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika
bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki
publicznej,
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, zawiadomienie, zawiera również
informacje o:
1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, jaką
posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji,
2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji,
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
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Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych 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.
Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z:
1) akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego
zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło
z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 lub art. 72 Ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
2) wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby
głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73
ust. 1 lub art. 74 ust. 1; Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych;
3) akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem
art. 79 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane
z akcji spółki publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad
uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
obowiązki określone powyżej spoczywają również na:
1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej
liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych
wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,
2) 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:
a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych,
b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,
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3) podmiocie w przypadku, którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku
z posiadaniem akcji:
a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego
podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności,
o których mowa w art. 69 ust 2 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
b) w ramach wykonywania czynności, polegających na zarządzaniu portfelami,
w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy o funduszach
inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych
portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający,
może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym
zgromadzeniu,
c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem
jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
4) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym
zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki
publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co
do sposobu głosowania,
5) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie
dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub prowadzenia
trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub
zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,
6) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5), posiadając
akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub
przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych
przepisach.
W przypadkach wskazanych w dwóch ostatnich wyszczególnieniach obowiązki mogą
być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony
porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w przedostatnim
wyszczególnieniu domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej
przez:
1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej
samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, opieki, kurateli,
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2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną,
upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych
czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,
4) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:
1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez
jego podmioty zależne,
2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa
głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych
pełnomocnictwem,
3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich
prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu
prawa.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili
jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje
w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych
(Dz.U. nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony
w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 przedmiotowej Ustawy.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o funduszach inwestycyjnych
Zgodnie z art. 222 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych przy zbywaniu jednostek
uczestnictwa fundusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny fundusz inwestycyjny
otwarty bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając
zapoznanie się z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa.
Zgodnie z art. 222 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych w przypadku gdy
jednostki uczestnictwa funduszu są zbywane za pośrednictwem podmiotu, o którym
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 lub ust. 2 wykonanie obowiązku, o którym mowa w art.
222 ust. 1 obciąża także ten podmiot. Na żądanie tego podmiotu fundusz inwestycyjny
dostarcza mu kluczowe informacje dla inwestorów.
Zgodnie z art. 227 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych podmiot o którym mowa
w art. 32 ust. 2 tej ustawy, który zaprzestał wykonywania działalności określonej
w ustawie, ma obowiązek archiwizowania i przechowywania przez 5 lat od dnia
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zaprzestania tej działalności, dokumentów oraz innych nośników informacji związanych
z wykonywaniem tej działalności. Zgodnie z ww. przepisem upoważniony
przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego ma prawo wstępu do siedziby lokalu
takiego podmiotu celem wglądu do tych dokumentów oraz tych nośników. Na pisemne
żądanie Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionego przedstawiciela podmiot
przechowujący dokumenty obowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia
i przekazania kopii tych dokumentów.
Zgodnie z art. 233 Ustawy o funduszach inwestycyjnych w przypadku gdy podmiot,
o którym mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, narusza przepisy
ustawy, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres
zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem interesów uczestników funduszy
lub zasad uczciwego obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji:
1) cofnąć zezwolenie;
2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;
3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.
W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4, wykonuje działalność
w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z towarzystwem
niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego, Komisja może nałożyć
na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać towarzystwu
odstąpienie od umowy.
W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 5, wykonuje działalność
w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem
niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego, Komisja może nałożyć
na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać funduszowi
odstąpienie od umowy.
W przypadku gdy podmiot prowadzący działalność maklerską, o którym mowa w art. 32
ust. 1, narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność z naruszeniem przepisów
statutu funduszu inwestycyjnego, interesów uczestników funduszu lub zasad uczciwego
obrotu, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.
3.2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących

przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 6
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie
określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu
W okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie
akcji Emitenta do alternatywnego systemu obrotu NewConnect Emitent podwyższył
kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji serii B, C i D w drodze subskrypcji
prywatnej. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w poniżej
określonych granicach:

Dokument informacyjny

33

 w drodze emisji do 4.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od
0.000.001 do nie więcej niż 4.900.000,
 w drodze emisji nie więcej niż 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000.001 do nie więcej niż 335.000,
 w drodze emisji do 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych
na okaziciela serii D, o numerach od 000.001 do nie więcej niż 265.000
W ramach subskrypcji prywatnej objętych zostało:
 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od
0.000.001 do 4.900.000,
 15.874 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela
serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja
o numerach od 0.000.001 do 0.015.874,
 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od
0.000.001 do 0.265.000.
co łącznie daje 5.180.874 (pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset
siedemdziesiąt cztery) akcji.
Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 17 lutego 2013 r. i zakończyła w dniu 7 marca 2013 r.
Przydział akcji nastąpił w dniu 5 marca 2013 r.
Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy
liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów
finansowych, na które złożono zapisy:
 Transza B – 11,03%;
 Transza C – objęta częściowo;
 Transza D – objęta w 100%, bez redukcji.
Akcje zostały nabyte po cenie:
 cena emisyjna akcji serii B wynosi: 0,84 zł
 cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,63 zł
 cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,10 zł
Akcje serii B zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 30 osobom
fizycznym oraz 1 osobie prawnej.
Akcje serii C zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 1 osobie
fizycznej. Akcje serii C nie zostały przydzielone osobom prawnym.
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Akcje serii D zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 11 osobom
fizycznym. Akcje serii D nie zostały przydzielone osobom prawnym.
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze
wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – kwota 45.510,00 zł brutto tytułem
obsługi prawnej związanej z przygotowaniem niniejszego Dokumentu
Informacyjnego, kwota 10.862,15 zł brutto to koszty notarialne oraz kwota
1.034,00 zł brutto tytułem opłat poniesionych w związku z rejestracją w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Powyższe koszty jednostkowe,
łącznie dają kwotę 57.406,15 zł.
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0zł - Spółka nie
poniosła przedmiotowych kosztów,
c) sporządzenia publicznego Dokumentu Informacyjnego lub Dokumentu
Informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – kwota 18.450,00 zł
brutto tytułem usług doradczych, kwota 18.450,00 zł brutto tytułem
wynagrodzenia za dokument ofertowy, kwota 53.580,76 zł brutto tytułem
wynagrodzenia za sukces, kwota 6.150,00 zł brutto tytułem wynagrodzenia za
Dokument Informacyjny, Powyższe koszty jednostkowe, łącznie dają kwotę
96.630,76 zł brutto,
d) promocji oferty – 0zł - Spółka nie poniosła przedmiotowych kosztów.
Powyżej wyszczególnione w pkt. a) – d) koszty łącznie dają kwotę 154.036,91 zł brutto.
Koszty związane z emisją akcji były rozliczane przez Emitenta na bieżąco i odnoszone
w ciężar kosztów działalności operacyjnej.
3.3. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych
Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów
finansowych
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji nowych akcji jest Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.
Spółka wyemitowała akcje serii B, C i D na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 1 lutego 2013 r.
Data i forma podjęcia
z przytoczeniem jej treści

decyzji

o

emisji

instrumentów

finansowych,

Spółka na podstawie kolejnych uchwał nr 1/2013, 2/2013 oraz 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyemitowała akcje serii B, C i D.
Przedmiotowe uchwały podjęte zostały w dniu 1 lutego 2013 r. i zaprotokołowane
przed asesorem notarialnym Przemysławem Michalewiczem, zastępującym notariusza
Wojciecha Michalewicza za nr Repertorium A nr 625/2013 r.
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Akcje serii B
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 01.02.2013 r. podjęło Uchwałę
nr 1/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii B oraz pozbawienia dotychczasowego akcjonariusza prawa
poboru, zaprotokołowaną przed asesorem notarialnym Przemysławem Michalewiczem,
zastępującym notariusza Wojciecha Michalewicza za nr Repertorium A nr 625/2013 r.
Uchwała Nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers Spółka Akcyjna
z dnia 1 lutego 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz pozbawienia w interesie spółki
dotychczasowego akcjonariusza prawa poboru
Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt. 1 w związku z art. 432 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Fund Managers Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia, co następuje:
§1.
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę
nie wyższą niż 490.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji do 4900000 (cztery
miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od
0.000.001 do nie więcej niż 4.900.000, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć
groszy) każda akcja, z którymi nie będą związane żadne szczególne uprawnienia
(zwanych dalej: „Akcjami serii B”).
§2.
1. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych
w § 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii B.
2. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii B.
3. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.
(tj. będą po raz pierwszy uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy 2014);
4. Akcje serii B zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.
5. Zarząd określi szczegółowo warunki subskrypcji akcji serii B, w szczególności:
 warunki umowy o objęciu akcji w trybie subskrypcji prywatnej,
 ustali wzór dokumentu – umowy objęcia akcji w trybie subskrypcji
prywatnej,
 określi szczegółowe zasady przydziału i dokonania przydziału Akcji serii B.
6. Umowa (umowy) o objęcie akcji serii B winna/-y być zawarta/-e w terminie do dnia
10 marca 2013 r.
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7. Akcje serii B zostaną pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału
zakładowego. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.
§3.
1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza
się w całości prawo poboru Akcji serii B przysługujące dotychczasowemu
akcjonariuszowi. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz
proponowaną cenę emisyjną.
2. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w ust. 1 powyżej, pozbawienie prawa
poboru dotychczasowego akcjonariusza leży w interesie Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyla
się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji
serii B przez dotychczasowego akcjonariusza.
§4.
Upoważnia się Zarząd Spółki do zaoferowania Akcji serii B wybranym przez Zarząd Spółki
inwestorom w liczbie nie większej niż 99.
§5.
Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia przed zgłoszeniem
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, w formie aktu
notarialnego, o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie przepisu art. 431 §7
w zw. z art. 310 §2 Kodeksu spółek handlowych.
§6.
Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych
i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
§7.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5500000 (pięć milionów pięćset
tysięcy) akcji imiennych seria A oraz z 11250000 (jedenaście milionów dwieście
pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela seria A co stanowi 100% tych akcji w kapitale
zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano
16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu
oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Opinia Zarządu
Investment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie uzasadnienia powodów pozbawienia prawa poboru
dotychczasowego akcjonariusza Spółki
z dnia 1 lutego 2013 r.
Zarząd Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie działając w trybie art. 433
§ 2 Kodeksu spółek handlowych przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
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opinię dotyczącą pozbawienia prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza Spółki
w całości w odniesieniu do akcji nowej emisji serii B.
W związku z planami rozwojowymi Investment Fund Managers S.A. w opinii Zarządu
Spółki niezbędne jest dokapitalizowanie Spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki. Emisja akcji w ofercie prywatnej daje możliwość najszybszego pozyskania kapitału
zakładowego, w związku z powyższym oraz w związku z faktem, że dotychczasowy
akcjonariusz nie wyraził woli objęcia akcji, Zarząd wnosi o wyłączenie prawa poboru
dotychczasowego akcjonariusza w całości.
Sposób ustalenia ceny zostanie przeprowadzony przez Zarząd na zasadzie rokowań
przeprowadzonych z potencjalnymi inwestorami.
Dnia 22.03.2013 r. Zarząd spółki pod firmą: Investment Fund Managers Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału
zakładowego w związku z emisją akcji serii B, zaprotokołowane przed asesorem
notarialnym Moniką Bocian, zastępcą Olgi Bogusz notariusza w Warszawie za
Repertorium A nr 2393/2013.
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, w wyniku emisji nowych akcji serii B,
zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 18 kwietnia 2013 r.
Akcje serii C
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 01.02.2013 r. podjęło Uchwałę
nr 2/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru, zaprotokołowaną przed asesorem notarialnym Przemysławem Michalewiczem,
zastępującym notariusza Wojciecha Michalewicza za nr Repertorium A nr 625/2013 r.
Uchwała Nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers Spółka Akcyjna
z dnia 1 lutego 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz pozbawienia w interesie spółki
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt. 1 w związku z art. 432 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Fund Managers Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia, co następuje:
§1.
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę
nie wyższą niż 33.500 zł (trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 335.000
(trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od
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000.001 do nie więcej niż 335.000 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć
groszy) każda akcja, z którymi nie będą związane żadne szczególne uprawnienia
(zwanych dalej: „Akcjami serii C”)
§2.
1. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii C.
2. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.
(tj. będą po raz pierwszy uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy 2014);
3. Akcje serii C zostaną zaoferowane Panu Arturowi Chabowskiemu w ramach
subskrypcji prywatnej.
4. Zarząd określi szczegółowo warunki subskrypcji akcji serii C, w szczególności:
 warunki umowy o objęciu akcji w trybie subskrypcji prywatnej,
 ustali wzór dokumentu – umowy objęcia akcji w trybie subskrypcji
prywatnej,
 określi szczegółowe zasady przydziału i dokonania przydziału Akcji serii C.
5. Umowa o objęcie akcji serii C winna być zawarta w terminie do dnia 10 marca
2013 r.
6. Akcje serii C zostaną pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału
zakładowego. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.
§3.
1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza
się w całości prawo poboru Akcji serii C przysługujące dotychczasowym
akcjonariuszom. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz
proponowaną cenę emisyjną.
2. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w ust. 1 powyżej, pozbawienie prawa
poboru dotychczasowego akcjonariusza leży w interesie Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyla
się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji
serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy.
§4.
Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia przed zgłoszeniem
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, w formie aktu
notarialnego, o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie przepisu art. 431 §7
w zw. z art. 310 §2 Kodeksu spółek handlowych.
§5.
Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych
i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
§6.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
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Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5500000 (pięć milionów pięćset
tysięcy) akcji imiennych seria A oraz z 11250000 (jedenaście milionów dwieście
pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela seria A co stanowi 100% tych akcji w kapitale
zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano
16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu
oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Opinia Zarządu
Investment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie uzasadnienia powodów pozbawienia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
z dnia 1 lutego 2013 r.
Zarząd Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie działając w trybie art. 433
§ 2 Kodeksu spółek handlowych przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
opinię dotyczącą pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
w całości w odniesieniu do akcji nowej emisji serii C.
W związku z planami rozwojowymi Investment Fund Managers S.A. w opinii Zarządu
Spółki niezbędne jest dokapitalizowanie Spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki. Emisja akcji w ofercie prywatnej daje możliwość najszybszego pozyskania kapitału
zakładowego, w związku z powyższym oraz w związku z faktem, że dotychczasowi
akcjonariusze nie wyrazili woli objęcia akcji, Zarząd wnosi o wyłączenie prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w całości.
Sposób ustalenia ceny zostanie przeprowadzony przez Zarząd na zasadzie rokowań
przeprowadzonych z Panem Arturem Chabowskim.
Dnia 22.03.2013 r. Zarząd spółki pod firmą: Investment Fund Managers Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału
zakładowego w związku z emisją akcji serii C, zaprotokołowane przed asesorem
notarialnym Moniką Bocian, zastępcą Olgi Bogusz notariusza w Warszawie za
Repertorium A nr 2397/2013.
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, w wyniku emisji nowych akcji serii C,
zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 18 kwietnia 2013 r.
Akcje serii D
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 01.02.2013 r. podjęło Uchwałę
nr 3/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii D oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru, zaprotokołowaną przed asesorem notarialnym Przemysławem Michalewiczem,
zastępującym notariusza Wojciecha Michalewicza za nr Repertorium A nr 625/2013 r.
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Uchwała Nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers Spółka Akcyjna
z dnia 1 lutego 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz pozbawienia w interesie spółki
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt. 1 w związku z art. 432 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Fund Managers Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia, co następuje:
§1.
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę
nie wyższą niż 26.500 zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji do 265.000 (dwieście
sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od
000.001 do nie więcej niż 265.000, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć
groszy) każda akcja, z którymi nie będą związane żadne szczególne uprawnienia
(zwanych dalej: „Akcjami serii D”)
§2.
1. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych
w § 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii D.
2. Akcje serii D emitowane będą po cenie równej ich wartości nominalnej tj. 0,10
złotych (dziesięć groszy) za jedną akcję.
3. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.
(tj. będą po raz pierwszy uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy 2014);
4. Akcje serii D zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej pracownikom
Spółki wybranym przez Zarząd Spółki, po uprzednim przedstawieniu listy Radzie
Nadzorczej i uzyskaniu jej akceptacji.
5. Zarząd określi szczegółowo warunki subskrypcji akcji serii D, w szczególności:
 warunki umowy o objęciu akcji w trybie subskrypcji prywatnej,
 ustali wzór dokumentu – umowy objęcia akcji w trybie subskrypcji
prywatnej,
 określi szczegółowe zasady przydziału i dokonania przydziału Akcji serii D.
6. Umowa (umowy) o objęcie akcji serii D winna/-y być zawarta/-e w terminie do dnia
10 marca 2013 r.
7. Akcje serii D zostaną pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału
zakładowego. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.
§3.
1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza
się w całości prawo poboru Akcji serii D przysługujące dotychczasowym
akcjonariuszom. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
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Spółki opinię uzasadniającą
proponowaną cenę emisyjną.

powody

pozbawienia

prawa

poboru

oraz

2. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w ust. 1 powyżej, pozbawienie prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyla
się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji
serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy.
§4.
Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia przed zgłoszeniem
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, w formie aktu
notarialnego, o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie przepisu art. 431 §7
w zw. z art. 310 §2 Kodeksu spółek handlowych.
§5.
Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych
i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
§6.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5500000 (pięć milionów pięćset
tysięcy) akcji imiennych seria A oraz z 11250000 (jedenaście milionów dwieście
pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela seria A co stanowi 100% tych akcji w kapitale
zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano
16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu
oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Opinia Zarządu
Investment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie uzasadnienia powodów pozbawienia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
z dnia 1 lutego 2013 r.
Zarząd Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie działając w trybie art. 433
§ 2 Kodeksu spółek handlowych przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
opinię dotyczącą pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
w całości w odniesieniu do akcji nowej emisji serii D.
Celem przedmiotowej emisji akcji w ofercie prywatnej jest wprowadzenie dodatkowych
instrumentów motywujących pracowników Spółki do osiągania przez Spółkę jak
najlepszych wyników finansowych. Podnieść bowiem należy, iż z uwagi na charakter
prowadzonej przez Spółkę działalności, jednym z kluczowych czynników decydujących
o rozwoju Spółki, jest wysoko wyspecjalizowana kadra pracownicza. Umiejętności
zatrudnionych pracowników są kluczowe w procesie pozyskiwania nowych klientów,
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utrzymania dobrych relacji z dotychczasowymi klientami oraz monitorowania jakości
świadczonych przez Spółkę usług. W ocenie Zarządu Spółki bezpośrednie powiązanie
interesu kluczowych dla Spółki pracowników z interesami samej Spółki oraz jej
pozostałych akcjonariuszy jest najlepszym gwarantem zatrzymania tych osób w Spółce
oraz zapewnienia Spółce stałego wzrostu jej wartości.
W związku z powyższym oraz w związku z faktem, że dotychczasowi akcjonariusze nie
wyrazili woli objęcia akcji, Zarząd wnosi o wyłączenie prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w całości.
Proponowana cena emisyjna wynosi 0,10 złotych (dziesięć groszy).
Dnia 22.03.2013 r. Zarząd spółki pod firmą: Investment Fund Managers Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału
zakładowego w związku z emisją akcji serii D, zaprotokołowane przed asesorem
notarialnym Moniką Bocian, zastępcą Olgi Bogusz notariusza w Warszawie za
Repertorium A nr 2401/2013.
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, w wyniku emisji nowych akcji serii D,
zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 18 kwietnia 2013 r.
Zmiana statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 01.02.2013 r. podjęło Uchwałę
nr 5/2013 w sprawie zmiany statutu Spółki, zaprotokołowaną przed asesorem
notarialnym Przemysławem Michalewiczem, zastępującym notariusza Wojciecha
Michalewicza za nr Repertorium A nr 625/2013 r.
Uchwała Nr 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers Spółka Akcyjna
z dnia 1 lutego 2013 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki
§1.
Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2
lit. a Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Fund Managers Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), postanawia, co następuje:
§2.
1. W związku z podjęciem uchwały zarządu Spółki z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie
zamiany akcji imiennych serii A w liczbie 11.250.000 (jedenastu milionów dwustu
pięćdziesięciu tysięcy) na akcje na okaziciela oraz uprzywilejowaniem akcji
imiennych w zakresie prawa głosu, stosownie do uchwały nr 4 niniejszego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz podjęciem uchwał nr 1, 2 i 3
niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego, dokonuje się zmiany art. 8 ust. 2 statutu Spółki, któremu
nadaje się nowe następujące brzmienie:
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„art. 8.2 Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 2.225.000,00 zł (dwa
miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) i dzieli się na:
 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do
głosu w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do
2 (dwóch) głosów o numerach od 0.000.001 do 5.500.000;
 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji
na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja o numerach od 5.500.001 do 16.750.000;
 nie więcej niż 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela
serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach
od 0.000.001 do 4.900.000;
 nie więcej niż 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
o numerach od 0.000.001 do 335.000;
 nie więcej niż 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
o numerach od 0.000.001 do 265.000”
§3.
Dotychczasowy art. 12 Statutu Spółki, otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Uprawnienie do określenia składu
Zarządu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie powołuje, odwołuje i zawiesza Prezesa Zarządu oraz pozostałych
członków Zarządu.
3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.
4. Zasady wynagradzania członków Zarządu zatrudnionych w Spółce na podstawie
umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej ustala Rada Nadzorcza.”
§4.
Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą
Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian w statucie z mocą
obowiązującą od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego.
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5500000 (pięć milionów pięćset
tysięcy) akcji imiennych seria A oraz z 11250000 (jedenaście milionów dwieście
pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela seria A co stanowi 100% tych akcji w kapitale
zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano
16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu
oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało kolejnymi
oświadczeniami Zarządu Spółki Investment Fund Managers Spółka Akcyjna złożonymi
na podstawie art. 310 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH. Powyższe oświadczenia
Zarządu zaprotokołowane zostały przed asesorem notarialnym Moniką Bocian, zastępcą
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Olgi Bogusz notariusza w Warszawie za numerem Repertorium A nr 2393/2013 oraz A
nr 2401/2013. Zgodnie z ostatnim z ww. oświadczeń Zarządu, kapitał zakładowy
Emitenta, po uwzględnieniu emisji akcji serii D kształtował się następująco:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.193.087,40 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy
tysiące osiemdziesiąt siedem i 40/100) i dzieli się na:
 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu
w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do
2 (dwóch) głosów o numerach od 0.000.001 do 5.500.000 ;
 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na
okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda
akcja o numerach od 5.500.001 do 16.750.000;
 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od
0.000.001 do 4.900.000;
 15.874 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela
serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja
o numerach od 0.000.001 do 0.015.874;
 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od
0.000.001 do 0.265.000.
Uchwała w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 01.02.2013 r. podjęło Uchwałę
nr 6/2013 w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, rozpoczęcie notowań w tym systemie
oraz dematerializacji akcji, zaprotokołowaną przed asesorem notarialnym
Przemysławem Michalewiczem, zastępującym notariusza Wojciecha Michalewicza za nr
Repertorium A nr 625/2013 r.
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Uchwała Nr 6/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Investment Fund Managers Spółka Akcyjna
z dnia 1 lutego 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie, akcji serii A2, B, C, D oraz
dematerializacji akcji emisji serii A2, B, C, D.

1.

2.
3.

4.

5.

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się
o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz
rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii A2, B, C, D na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie
dematerializacji akcji serii A2, B, C, D zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia
wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do
wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz
rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii A2, B, C, D na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia
wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie
dematerializacji akcji serii A2, B, C, D, w szczególności do zawarcia z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących
rejestracji w depozycie akcji serii A2, B, C, D.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia
akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. w Warszawie
§2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd rejestrowy uchwał
o podwyższeniu kapitału zakładowego określonych w uchwałach nr 1, 2 i 3 i uchwały
o zmianie statutu określonej w uchwale nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 5500000 (pięć milionów pięćset
tysięcy) akcji imiennych seria A oraz z 11250000 (jedenaście milionów dwieście
pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela seria A co stanowi 100% tych akcji w kapitale
zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano
16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu
oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
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Podmiot prowadzący rejestr akcji Emitenta
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie przy
ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.
Od momentu rejestracji akcji Emitenta serii B, C, D w KDPW nie będą one miały formy
dokumentu. Akcje Emitenta będą podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji
w KDPW na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi, zawartej przez Emitenta z KDPW.
Waluta emitowanych papierów wartościowych
Wartość nominalna akcji Emitenta oznaczona jest w złotych polskich (PLN).
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy polskich).
3.4. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie
Zgodnie z postanowieniami uchwał emisyjnych podjętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 1 lutego 2013 r. akcje serii B, C i D uczestniczą
w dywidendzie począwszy od dnia 01.01.2014 r. (tj. będą po raz pierwszy uczestniczyć
w podziale zysku za rok obrotowy 2014). Akcje te nie będą zatem uczestniczyć
w ewentualnym podziale zysku za rok obrotowy 2013, w przeciwieństwie do pozostały
serii akcji spółki (akcji serii A1 i A2), które posiadają prawo do udziału w zysku spółki za
rok obrotowy 2013.
Akcje serii B, C i D, objęte wnioskiem o wprowadzenie do alternatywnego systemu
obrotu, są równe w prawach do dywidendy. Statut Spółki nie ustanawia żadnego
uprzywilejowania w tej kwestii. Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych (PLN).
W dniu 20 marca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta
podjęło uchwałę numer 11/20.03.2013 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012, na
mocy której 8% zysku Spółki za rok obrotowy 2012 tj. kwota 24.046,88 zł została
przeznaczona na kapitał zapasowy. Pozostałą część zysku za rok obrotowy 2012
tj. kwotę 76.518,36 zł Spółka przeznaczyła na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz kwotę
200.002,72 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
3.5. Wskazanie praw z instrumentów finansowych Emitenta i zasady ich realizacji
Prawa wynikające z instrumentów finansowych tj. akcji określone są w Kodeksie spółek
handlowych (KSH), innych przepisach prawa oraz w Statucie Spółki.
Prawa o charakterze majątkowym
Akcjonariuszom Spółki przysługują
o charakterze majątkowym:
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Prawo do udziału w zysku Spółki
Jest to prawo do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk przeznaczony do
wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych
przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie.
Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na
każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty. Dzień
dywidendy zgodnie z art. 348 § 3 KSH może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały
o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały,
z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały określone w regulacjach
KDPW. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym
w uchwale Walnego Zgromadzenia jako dzień wypłaty dywidendy i podlega
przedawnieniu na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub
o pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego. Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi
zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Tytuł IV, Dział
II Szczegółowych Zasad Działania KDPW – „Wypłata dywidendy lub dochodów funduszu
inwestycyjnego zamkniętego bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych”.
Zgodnie z § 15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Emitenci instrumentów
finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są
informować niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych
z emitowaniem instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu
zamierzają się ubiegać lub wykonywaniem praw z instrumentów już notowanych, jak
również o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem
Alternatywnego Systemu te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na
organizację i sposób dokonywania obrotu w alternatywnym systemie. W związku z tym,
po wprowadzeniu akcji do alternatywnego systemu obrotu, Emitenci zobowiązani są
niezwłocznie informować Organizatora Alternatywnego Systemu o podjęciu uchwały
o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
Ponadto przepis § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na
Emitentów papierów wartościowych obowiązek przekazania do KDPW informacji
o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, terminie ustalenia prawa do
dywidendy i terminie jej wypłaty. Powyższe informacje powinny być przesłane do
KDPW nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem ustalenia prawa do
dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty
dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po ustaleniu prawa do
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dywidendy, z wyłączeniem sobót oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy na
podstawie właściwych przepisów prawa.
Wypłata dywidendy, przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane
akcje spółki znajdujące się w alternatywnym systemie obrotu, zgodnie z § 112 ust. 1
Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta
do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez
KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez
KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy
następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie do warunków odbioru dywidendy,
regulujących kwestię odbioru dywidendy, w sposób inny niż postanowienia Kodeksu
spółek handlowych i regulacje KDPW. Warunki odbioru i wypłaty dywidendy będą
przekazywane w formie raportu bieżącego przekazywanego przez Spółkę do publicznej
wiadomości za pośrednictwem EBI administrowanej przez Organizatora
Alternatywnego Systemu. Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób,
aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach
osób prawnych należnego od akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 31 ust. 5 Statutu Emitenta Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę
na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada
środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej,
wyrażonej nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wypłaty.
Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już
posiadanych, tj. prawo poboru
Jest to prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby
posiadanych akcji. W interesie Spółki, na warunkach określonych w art. 433 KSH Walne
Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w części lub w całości. Dla
pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia
prawa poboru w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie
wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433
§ 2 KSH). Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała
o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że 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 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). Ponadto, Statut Spółki przewiduje uprawnienie
Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą
Rady Nadzorczej w ramach kapitału docelowego określonego w art. 8 ust. 6 Statutu
Spółki.
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Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
Jest to prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. W ramach likwidacji spółki
akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej
wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, tak
mówi art. 468 § 1 KSH. Zgodnie z art. 474 § 2 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu
lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do
dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Spółki nie
przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
Prawo do rozporządzania akcjami
Jest to prawo do zbycia akcji oraz dokonywania innych rozporządzeń (w tym
ustanowienia zastawu, prawa użytkowania). Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń
co do zbywania lub obciążania akcji. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów
wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów
wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).
Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela
Zgodnie z art. 9 ust 1 Statutu Emitenta akcje Spółki są akcjami imiennymi lub akcjami na
okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela możliwa jest na żądanie
akcjonariusza. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich
uprzywilejowania co do głosu. Niedopuszczalna jest zamiana akcji na okaziciela na akcje
imienne.
Prawa o charakterze korporacyjnym
Akcjonariuszom Spółki przysługują
o charakterze korporacyjnym:

w

szczególności

następujące

uprawnienia

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej
i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci
elektronicznej bez wymogu opatrzenia podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 §2 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) (art. 4061 KSH) i które zwróciły się do
podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4063
KSH). Każdej Akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 KSH).
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Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest prawem o charakterze
bezwzględnym, którego nie można pozbawić akcjonariusza.
Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu – każdej akcji, która ma zostać wprowadzona
do alternatywnego systemu obrotu przysługuje jeden głos (akcje serii A1 są
uprzywilejowanej w zakresie prawa głosu w ten sposób, że każda akcja daje dwa głosy
na Walnym Zgromadzeniu).
Prawo żądania tajnego głosowania
Zgodnie z art. 420 § 2 KSH oraz art. 27 ust. 2 Statutu Spółki tajne głosowanie zarządza
się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub
likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach
osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego
z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Prawo akcjonariusza do zwołania obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 50 proc.
kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej 50 proc. ogółu głosów w Spółce
przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 23
ust. 2 Statutu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad tego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw
Prawo to zostało przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH).
Prawo do zgłaszania Spółce projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, przyznane akcjonariuszom reprezentującym co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki; wniosek w tym przedmiocie powinien
zostać złożony na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
przed terminem Walnego Zgromadzenia. Spółka powinna niezwłocznie ogłosić
zgłoszone projekty uchwał na stronie internetowej.
Prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia
Prawo to zostało przyznane na mocy art. 401 § 1 KSH akcjonariuszom posiadającym co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, przy czym przedmiotowy
wniosek powinien być złożony w terminie 21 dni przed wyznaczonym terminem
Walnego Zgromadzenia.
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Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym
Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia należy sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących
w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych
uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być podpisana przez
Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10%
kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności
powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej
3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia
W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami
i godzi w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do
art. 422 § 1 KSH, akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie
uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem
uprawniony jest:
 akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
 akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie
w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie
uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania
przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech
miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności
uchwały Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 KSH wystąpić
przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego
Zgromadzenia Spółki, jeżeli uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie jest sprzeczna
z ustawą, akcjonariuszom, którzy: głosowali przeciwko uchwale, a po jej podjęciu
zażądali zaprotokołowania sprzeciwu, zostali bezzasadnie niedopuszczeni do udziału
w Walnym Zgromadzeniu lub nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, ale tylko
w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia. Powództwo o stwierdzenie
nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione
w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie
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później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie.
Akcjonariuszowi przysługuje prawo do żądania udzielenia przez Zarząd podczas
obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
(art. 428 § 1 KSH). Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma
prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do
udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
(art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji
udzielonych
innemu
akcjonariuszowi
poza
Walnym
Zgromadzeniem
Akcjonariuszy na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH),
Prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce
Zgodnie z art. 486 i 487 KSH akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia
powództwa o odszkodowanie należne Spółce, jeżeli Spółka nie wytoczy takiego
powództwa w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania
oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 385 § 3 KSH wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany
w drodze głosowania oddzielnymi grupami na wniosek akcjonariuszy reprezentujących
co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Emitenta. Akcjonariusze reprezentujący
na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej,
mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie
biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty
w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną
zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym
uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy
wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi
grupami.
Prawo żądania informacji o stosunku dominacji lub zależności
Zgodnie z art. 6 § 4 KSH każdy akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która jest
akcjonariuszem Spółki, udzieliła mu informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji
lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej
akcjonariuszem Spółki 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. Akcjonariuszom
przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze
z nich to:
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 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej
(art. 341 KSH);
 prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta
i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej
oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 KSH);
 prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania
sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do żądania wydania odpisu wniosków
w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (art.
407 KSH);
 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art.
421 KSH);
 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub
przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH).
Ustawa o Ofercie Publicznej i Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dokumentem
potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej
akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione
przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z normami
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje
Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego
wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje
natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu
akcji zachowują jednakże Akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały
zdematerializowane.
3.6.

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy
w przyszłości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 395 KSH oraz art. 31 Statutu Emitenta,
organem uprawnionym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty)
oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć
się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Ponieważ rokiem
obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
powinno odbywać się do końca czerwca.
W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna wskazywać
datę ustalenia prawa do dywidendy (określoną w przepisach Kodeksu Spółek
Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz termin wypłaty dywidendy. Zgodnie z art.
348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień
powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy.
Statut Spółki przewiduje możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę. Zgodnie z art. 348 §
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4 Kodeksu Spółek Handlowych, dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale
Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa,
dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
Polityka dywidendy na kolejne lata nie została jeszcze zdefiniowana. Ostateczna decyzja
o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb
inwestycyjnych Spółki, jej zapotrzebowania na środki finansowe oraz wymogów
adekwatności kapitałowej obowiązujących firmy inwestycyjne. Ustalenie terminów
w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest przeprowadzana
zgodnie z regulacjami KDPW.
3.7. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem
i obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym,
w tym wskazanie płatnika podatku
W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania
dochodów związanych z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem
szczegółowych informacji powinni skorzystać z porad świadczonych przez doradców
podatkowych.
3.7.1. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu
dywidendy odbywa się według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych:
 podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
 przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na
zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt.. 4 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę
podatku z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek
właściwego dla płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem
Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r.
skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące
rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest
dywidenda.
Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez
zbycie papierów wartościowych
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw
z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość
prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1
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Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej
zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów
finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane
są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów)
z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na
zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, jest:
 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia
papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na
podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art.
24 ust. 13 i 14,
 różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających
z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
 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 ustawie
o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu
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opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem
przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub
siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez
właściwy organ administracji podatkowej.
3.7.2. Opodatkowanie dochodów osób prawnych
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje
pojęcie „dochodu z udziału w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam
regulacji dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1
pkt. 4a i 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jest dochód faktycznie
uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego
zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego
w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału
zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał
z innych kapitałów osoby prawnej.
Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych do przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot
otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji oraz
wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza się
kwot w tej części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych
lub unicestwianych w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych
źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty niestanowiące przychodów, określone
w art. 12 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych,
opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
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:
 podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy,
 podatek wynosi 19% otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych),
 kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy oraz innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych odlicza się od kwoty
podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych. W przypadku braku możliwości odliczenia kwotę tę odlicza się
w następnych latach podatkowych (art. 23 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych),
 zwalnia się od podatku dochodowego spółki wchodzące w skład podatkowej
grupy kapitałowej, uzyskujące dochody od spółek tworzących tę grupę (art. 22
ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
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 zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie spełniają następujące
warunki (art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):
1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt.1, jest spółka
podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania,
3. spółka, o której mowa w pkt.2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15%
udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt.1,
4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
 spółka, o której mowa w pkt.2, albo
 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt.2
 zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych 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, 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%
przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienie stosuje się
odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie ma zastosowanie
w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
 płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę
ryczałtowanego podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz
wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
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Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez
zbycie papierów wartościowych
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem
opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą
uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli
wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze
sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega
opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne,
które sprzedały papiery wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego
tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub
straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek
właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów
uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku
podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty),
określony w art. 25 ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie
stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu,
lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi
przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla
celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ
administracji podatkowej.
3.7.3. Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych
Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu
spoczywa na podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu
zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych
wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:
 osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby
lub zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) i
 osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca
zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Fizycznych).
Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu
dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów
zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego
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opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby
lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej.
W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady
opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie
przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych,
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia
podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest
możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów
podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym
przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie
z art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania
od podatnika certyfikatu rezydencji.
Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwalnia od
podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1. wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu
na miejsce ich osiągania,
3. spółka, o której mowa powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów
(akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę,
4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych jest:
 spółka, o której mowa w pkt. 1 powyżej, albo
 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2.
Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały
(akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w powyższym
pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
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Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w powyższym pkt.
3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby
prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po
dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku
posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w powyższym pkt. 3,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w powyższym pkt. 2, jest
obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów z tytułu
dywidendy lub innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego
dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego
opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty
dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają
opodatkowaniu w Polsce.
3.7.4. Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne
w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych
z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od
spadków i darowizn, jeżeli:
 w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub
obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju
pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy
spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym.
3.7.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw
majątkowych, będących instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, lub
b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm
inwestycyjnych, lub
c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, lub
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d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz
zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy
w ramach obrotu zorganizowanego, jest czynnością zwolnioną od podatku od
czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego
zawartą w art. 3 pkt. 9 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez
obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi
instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na rynku regulowanym albo w Alternatywnym Systemie Obrotu.
W związku z czym obrót instrumentami finansowymi Emitenta na rynku
NewConnect jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych.
W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu
podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej
zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku
od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od
czynności cywilnoprawnych.
3.7.6. Odpowiedzialność płatnika podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie
wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku
i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za
podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te
należności całym swoim majątkiem. 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.
3.7.7. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia praw poboru
Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia praw poboru opodatkowane są na takich samych
zasadach, jak dochody z odpłatnego zbycia akcji.
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4.

Dane o Emitencie

4.1. Dane Emitenta
Tabela 1 Dane o Emitencie

Nazwa (Firma)

Investment Fund Managers S.A.

Forma prawna

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby

Polska

Siedziba

Warszawa

Adres siedziby

Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa

Telefon

+48 (22) 319 57 60

Fax

+48 (22) 319 57 61

Adres poczty elektronicznej

biuro@ifmpl.com

Adres strony internetowej

www.ifmpl.com

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Numer KRS

0000322019

NIP

526-27-50-360

REGON

015611781

Źródło: Emitent

4.2. Czas trwania Emitenta
Czas trwania Emitenta, zgodnie z art. 6 Statutu Emitenta, jest nieoznaczony.
4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których została utworzona Spółka
Spółka została utworzona i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Emitent
prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia
15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz ustawy o funduszach
inwestycyjnych z dnia 27.05.2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) i działa
zgodnie z zapisami przedmiotowych ustaw. Z chwilą uzyskania statusu spółki publicznej
Spółka będzie działać również na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania
rynku kapitałowego.
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4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego
rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Emitent
jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot
i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał
Investment Fund Managers S.A. została zarejestrowana dnia 22 stycznia 2009 r.
w Sądzie
Rejonowym dla
m.st.
Warszawy,
XII Wydział
Gospodarczy,
KRS nr 0000322019.
Investment Fund Managers S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych
na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego numer DFI/W/4031-65-01 z dnia
26 kwietnia 2004 r.
4.5. Krótki opis historii Emitenta
Spółka została zawiązana pod firmą Investment Fund Market Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 5 grudnia 2003 r., na mocy
oświadczenia Pana Aleksandra Jawień działającego w imieniu i na rzecz spółki prawa
luksemburskiego pod firmą Investment Fund Market Spółka Akcyjna z siedzibą
w Luksemburgu wpisanej do rejestru Handlu i Spółek w Luksemburgu pod numerem B
96 814. Investment Fund Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Luksemburgu objęła
wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki tj. 100 (słownie: sto) udziałów
o wartości nominalnej 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) każdy o łącznej wartości
nominalnej 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych).
W dniu 30 grudnia 2003 r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185637. Spółka
rozpoczęła działalność operacyjną w dniu 26 kwietnia 2004 r., z chwilą uzyskania
zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru
Finansowego). Celem spółki było pośrednictwo w sprzedaży jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych klientom prywatnym i instytucjonalnym. Spółka posiadała
wówczas biuro wyłącznie w Warszawie i bazowała na ponad 100 umowach agencyjnych
z osobami fizycznymi. Osoby te w imieniu spółki pozyskiwały klientów na terenie całego
kraju. Ówczesny człon firmy spółki „Market” miał sygnalizować platformę sprzedaży
funduszy inwestycyjnych jak największej liczby towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 20 stycznia 2005 r. podjęło uchwałę
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 165.000,00 zł z kwoty
1.100.000,00 zł do kwoty 1.265.000,00 zł poprzez utworzenie 15 nowych udziałów
o wartości 11.000,00 zł każdy. W podwyższonym kapitale zakładowym udziały zostały
pokryte i objęte za wkłady pieniężne przez dotychczasowego Wspólnika Investment
Fund Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Luksemburgu.
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Następnie w dniu 17 lutego 2005 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło
uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 110.000,00 zł z kwoty
1.265.000,00 zł do kwoty 1.375.000,00 zł poprzez utworzenie 10 nowych udziałów
o wartości 11.000,00 zł każdy. W podwyższonym kapitale zakładowym udziały zostały
pokryte i objęte za wkłady pieniężne przez jedynego Wspólnika Investment Fund
Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Luksemburgu. Powyższa zmiana wysokości kapitału
zakładowego Emitenta zarejestrowana została w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu
8 marca 2005 r.
Działalność spółki koncentrowała się na dystrybucji funduszy inwestycyjnych poprzez
sieć agentów. Agenci bazowali przede wszystkim na własnej ocenie sytuacji rynkowej,
samodzielnym doborze funduszy dla klienta i koncentrowali się na polskich funduszach
inwestycyjnych. Pozyskiwani klienci reprezentowali przede wszystkim sektor
detaliczny. Spółka była jednym z licznych dystrybutorów funduszy inwestycyjnych.
W dniu 24 czerwca 2006 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie
zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. Powyższą uchwałą zmieniona została nazwa
Spółki z Investment Fund Market Sp. z o.o. na Investment Fund Managers Sp. z o.o.
W dniu 5 lipca 2006 r. zmiana nazwy Spółki została wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS. Człon nowej firmy spółki „Managers” rozpoczął proces
odróżniania spółki od jej poprzedniej działalności i konkurencji. Z platformy
sprzedażowej Emitent stał się firmą doradczą. Zostały rozwiązane umowy z agentami.
Firma utrzymywała relacje z dotychczasowymi kluczowymi klientami instytucjonalnymi
oraz prywatnymi, reprezentującymi wartością aktywów sektor private banking.
Utrzymane zostały relacje z klientami z głównych miast kraju. Firma w miejsce agentów
zatrudniła doradców klienta na podstawie umów o pracę.
Na mocy umowy nabycia udziałów z dnia 29 stycznia 2007 r. zawartej pomiędzy
dotychczasowym udziałowcem Spółki Investment Fund Market S. a r.l. z siedzibą
w Luksemburgu (zgodnie z oświadczeniem Spółki podmiot jest następcą prawnym
Investment Fund Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Luksemburgu) a UBP Eastern
European Partners Limited z siedzibą na Cyprze, wszystkie udziały w Spółce tj. 125
udziałów zostały zbyte na rzecz UBP Eastern European Partners Limited z siedzibą na
Cyprze. Dnia 28 lutego 2007 r. dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
jedynego wspólnika tj. UBP Eastern European Partners Limited.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 10 listopada 2008 r. podjęło uchwałę
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 300.000,00 zł z kwoty
1.375.000,00 zł do kwoty 1.675.000,00 zł poprzez podwyższenie wartości nominalnej
wszystkich dotychczasowych 125 udziałów z kwoty 11.000,00 zł do kwoty 13.400,00 zł
każdy. W podwyższonym kapitale zakładowym udziały zostały pokryte i objęte za
wkłady pieniężne przez jedynego Wspólnika UBP Eastern European Partners Limited
z siedzibą na Cyprze. Powyższa zmiana wysokości kapitału zakładowego Emitenta
zarejestrowana została w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu15 grudnia 2008 r.
W dniu 5 stycznia 2009 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę
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w sprawie przekształcenia. Przekształcenie Investment Fund Managers Sp. z o.o.
w Spółkę Akcyjną zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 22 stycznia
2009 r. Spółce Investment Fund Managers S.A. został nadany nr KRS 000322019. Spółka
Investment Fund Managers Sp. z o.o. została wykreślona z rejestru przedsiębiorców
KRS.
Spółka na podstawie kolejnych uchwał nr 1/2013, 2/2013 oraz 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podwyższyła kapitał zakładowy spółki
poprzez wyemitowanie nowych akcji serii B, C i D. Przedmiotowe uchwały podjęte
zostały w dniu 1 lutego 2013 r. W wyniku emisji ww. akcji kapitał zakładowy Spółki
wynosi w chwili obecnej 2.193.087,40 zł i dzieli się na: 5.500.000 akcji imiennych serii
A1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 11.250.000 zwykłych akcji na okaziciela
serii A2 o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, 4.900.000 akcji na okaziciela
serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, 15.874 akcji na okaziciela serii C,
o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja oraz 265.000 akcji na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja. Emitent ubiega się o wprowadzenie do
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji Spółki serii B, C i D. Powyższe
podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta zarejestrowane zostało w rejestrze
przedsiębiorców KRS w dniu 18 kwietnia 2013 r.
Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Spółka miała świadomość znaczenia
wprowadzenia do oferty funduszy inwestycyjnych zagranicznych towarzystw funduszy
inwestycyjnych. Dlatego, 16 grudnia 2005 r. Emitent podpisał, jako pierwsza instytucja
finansowa w Polsce, umowę na pośredniczenie w sprzedaży i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Franklin Templeton Investments. Obecnie
Emitent współpracuje z 4 zagranicznymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz
z 6 polskimi.
1 stycznia 2008 r. Emitent rozpoczął oferowanie autorskich, globalnych strategii
inwestycyjnych. Obecnie oferuje 9 globalnych strategii inwestycyjnych w różnych
klasach aktywów.
Obecnie Emitent w pełni koncentruje się na doradztwie inwestycyjnym, ze szczególnym
uwzględnieniem korzystania z globalnych możliwości, jakie dają zagraniczne fundusze
inwestycyjne. Emitent posiada trzy biura: w Warszawie, Katowicach i we Wrocławiu.
Głównymi celami wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu są:
 zwiększenie rozpoznawalności marki Emitenta;
 pozyskanie kapitału niezbędnego do dalszego, dynamicznego rozwoju Emitenta,
a co za tym idzie poprawa pozycji na rynku, która umożliwi osiągnięcie trwałej
przewagi konkurencyjnej;
 dokapitalizowanie spółki zależnej IFM Global Asset Management Sp. z o.o.;
 wzbudzanie zaufania ze względu na przestrzeganie zasad obowiązujących spółki
giełdowe;
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 potwierdzenie wiarygodności i transparentności Emitenta w relacjach
z klientami;
 prestiż i renoma związana z notowaniem na GPW;
 pakiet akcji pracowniczych Spółki jako czynnik motywujący pracowników.
4.6. Rodzaje i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia
Zgodnie z art. 8 ust.1. Statutu Emitenta w Spółce tworzy się obowiązkowe kapitały:
 kapitał zakładowy,
 kapitał zapasowy.
Tabela 3 Kapitał (Fundusz) własny Emitenta

01.01.2012

31.12.2012

888.947,04

1.059.110,00

1.675.000,00

1.675.000,00

Należne wpłaty na kapitał podstawowy

0,00

0,00

Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

48.893,20

0,00

0,00

0,00

4.876,15

0,00

-1.076.096,67

-916.475,96

236.274,36

300.585.96

0,00

0,00

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał (fundusz) podstawowy

Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

Źródło: Sprawozdanie finansowe Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2012

W wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii B, C, D i rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 18.04.2013 r., kapitał
zakładowy na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego zgodnie z art. 8. ust. 2.
Statutu Emitenta wynosi 2.193.087,40 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące
osiemdziesiąt siedem i 40/100) i dzieli się na 21.930.874 akcji, w tym:
 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu
w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do
2 (dwóch) głosów o numerach od 0.000.001 do 5.500.000;
 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na
okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
o numerach od 5.500.001 do 16.750.000;
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 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od
0.000.001 do 4.900.00;
 15.874 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela
serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od
0.000.001 do 0.015.874;
 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 0.000.001 do
265.000;
Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego
wynosi 1.675.000,00 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.
Zgodnie z art. 8 ust. 3. Statutu Emitenta kapitał zakładowy może być podwyższony lub
obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez
podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.
W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub
wydatków, a także mogą być tworzone lub znoszone i wykorzystywane stosownie do
potrzeb fundusze celowe. O przekazaniu zysku oraz o użyciu kapitałów rezerwowych
i funduszy celowych decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie.
Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku
z działalnością Spółki. Kapitał zapasowy tworzony jest z obowiązkowych odpisów
z zysku, w wysokości co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy. Odpisu na kapitał
zapasowy można zaniechać, jeżeli wartość tego kapitału będzie równa jednej trzeciej
wartości kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki
osiągnięte z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, zredukowane o koszty emisji,
oraz dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. Do kapitału zapasowego wpływają
również dopłaty, które akcjonariusze uiszczają w zamian za przyznanie szczególnych
uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty te nie zostaną użyte na
wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat (art. 396 § 3 Ksh). O użyciu kapitału
zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że cześć kapitału
zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie
straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym (art. 396 § 5 Ksh).
4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy Emitenta został w całości opłacony.
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4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji
przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji
uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości
przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu
wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji
W okresie swojego istnienia Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje ani
obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, dlatego
też w chwili obecnej nie istnieją żadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek
zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy wymienionych
wyżej uprawnień.
4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie
statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał
zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może
być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie
Zgodnie z art. 8 ust. 6. Statutu Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę 558.300,00 zł (pięćset
pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) (kapitał docelowy) poprzez emisję nie więcej
niż 5.583.000 (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na
okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:
a) upoważnienie zostaje udzielone na okres trzech lat;
b) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału
docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
c) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte tylko
w zamian za wkłady pieniężne;
d) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości
lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego;
e) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach upoważnienia nie może nastąpić
ze środków własnych spółki;
f) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać
akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.
g) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga
zmiany statutu;
h) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje
uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
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Upoważnienie Zarządu do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do
zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd
z upoważnienia, o którym mowa powyżej.
Zmiana Statutu w zakresie przedmiotowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego została uwzględniona
w stosownym wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego. Jednakże omyłkowo w ww. wniosku nie została uwidoczniona
kwota kapitału docelowego. Emitent niezwłocznie dokona sprostowania ww. omyłki
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe
Instrumenty finansowe Emitenta nie są i nie były notowane na żadnym rynku papierów
wartościowych. Emitent nie wystawił kwitów depozytowych.
4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny
wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy
kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy),
formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów
IFM Global Asset Management Sp. z o.o.
Emitent posiada 1 800 udziałów (100% kapitału oraz 1 800 głosów) o łącznej wartości
900 000,00 złotych w spółce IFM Global Asset Management spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (dalej IFM GAM) co stanowi całość kapitału zakładowego IFM GAM
i daje 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki.
Podstawowe informacje o IFM Global Asset Management spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
IFM GAM została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 czerwca 2012 r. pod numerem
KRS 0000424707. Zgodnie z informacją z rejestru przedsiębiorców KRS, kapitał
zakładowy spółki wynosi 900 000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1 800
(tysiąc osiemset) udziałów. Spółka ma siedzibę w Katowicach przy ulicy Mariackiej 4.
Zarząd spółki stanowią Pan Janusz Czarzasty, Prezes Zarządu, oraz Pani Izabela PiecuchJawień, Wiceprezes Zarządu (małżonka Prezesa Zarządu Emitenta). Rada Nadzorcza IFM
GAM jest trzyosobowa i stanowią ją Pan Jacek Mitrocki, Przewodniczący, Pan Piotr
Bazylko, Członek Rady oraz adwokat Janusz Wyląg, Członek Rady.
W dniu 21 maja 2013 r. IFM GAM otrzymała zezwolenie na działalność maklerską w
zakresie, o którym mowa w art. 69, ust. 2, pkt. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.2) tj.
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zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych. Został zatem zrealizowany jeden z celów emisji.
4.11.1. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem a osobami
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta
Pan Aleksander Jawień, prezes zarządu Emitenta, jest jedynym udziałowcem firmy UBP
Eastern European Partners Ltd., która posiada akcje serii A1 i A2 Emitenta.
Pan Artur Chabowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, posiada 15.874 akcji
Emitenta serii C. Akcje, objęte przez Pana Artura Chabowskiego zostały objęte umową
o zakazie sprzedaży akcji na okres 12-stu (dwunastu) pełnych miesięcy kalendarzowych
liczonych od daty pierwszego notowania akcji Emitenta na NewConnect.
Pan Jacek Piotr Jawień, członek Rady Nadzorczej Emitenta, jest powiązany stosunkiem
pokrewieństwa (bracia) z Prezesem Zarządu Investment Fund Managers S.A. Panem
Aleksandrem Jawień.
4.11.2. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem lub osobami
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta
a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta
Akcjonariuszem większościowym Emitenta jest firma UBP Eastern European Partners
Ltd., która posiada łącznie 16.750.000 akcji serii A1 oraz A2. Jedynym udziałowcem ww.
spółki jest Pan Aleksander Jawień, Prezes Zarządu Emitenta. Małżonkowie Aleksander
Jawień i Izabela Piecuch-Jawień nie posiadają rozdzielności majątkowej. Akcje serii A2
w ilości 11.250.000 zwykłych akcji na okaziciela zostały podjęte umową o zakazie
sprzedaży akcji na okres 12-stu (dwunastu) miesięcy od daty pierwszego notowania
akcji Emitenta tejże serii na NewConnect. Z akcjami imiennymi serii A1, które nie
stanowią przedmiotu wprowadzania do Alternatywnego Systemu Obrotu, wiąże się
uprzywilejowanie co do głosu w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich
daje prawo do 2 (dwóch) głosów.
4.11.3. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz
znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami
wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)
Autoryzowanym Doradcą IFM S.A. w procesie wejścia na rynek NewConnect jest ACADIA
Sp. z o.o. S.K.A. Prezes Zarządu ACADIA Sp. z o.o. S.K.A., Pan Artur Chabowski, pełni
jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IFM S.A.
Pan Artur Chabowski – Prezes Autoryzowanego Doradcy posiada 15.874 akcji Emitenta
serii C. Akcje objęte przez Pana Artura Chabowskiego zostały podjęte umową o zakazie
sprzedaży na okres 12-stu (dwunastu) miesięcy od daty pierwszego notowania akcji
Emitenta na NewConnect na takich samych warunkach jak akcje serii D.
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4.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz
z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup
produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów,
towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej
i Emitenta, w podziale na segmenty działalności
Oferta Emitenta, polegająca na doradztwie inwestycyjnym, skierowana jest do klientów
prywatnych i instytucjonalnych, poszukujących najbardziej efektywnych sposobów
inwestowania i lokowania środków finansowych.
Oferta dla klientów prywatnych kierowana jest do osób posiadających aktywa do
zainwestowania o równowartości co najmniej 500.000 PLN.
Emitent jest partnerem dla osób zainteresowanych inwestowaniem swoich kapitałów
w sposób aktywny, przede wszystkim na rynkach międzynarodowych.
Emitent świadczy na rzecz klientów usługę doradztwa inwestycyjnego polegającą na
udzielaniu rekomendacji inwestycyjnych, w odniesieniu do jednostek uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych, w zakresie których Emitent posiada Zezwolenie udzielone
przez Komisję Nadzoru Finansowego.
W ramach usługi doradztwa inwestycyjnego Emitent oferuje tej grupie klientów
9 autorskich, globalnych, strategii inwestycyjnych.
Oferta dla klientów instytucjonalnych kierowana jest do klientów dysponujących
płynnymi środkami pieniężnymi z krótkim oraz średnioterminowym horyzontem
inwestycyjnym.
W ramach usługi doradztwa inwestycyjnego dla tej grupy klientów Emitent oferuje
przede wszystkim strategie dłużne.
Strategie Emitenta oparte są o ponad 350 funduszy inwestycyjnych w ponad 550
odmianach walutowych i jednostkowych. Emitent współpracuje z 10 polskimi
i zagranicznymi towarzystwami funduszy.
Emitent posiada pod opieką aktywa o wartości kilkuset milionów złotych i obsługuje
zamożnych klientów w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. Emitent wyróżnia się
globalnym podejściem w doradztwie inwestycyjnym i świetnymi wynikami
realizowanych strategii inwestycyjnych. IFM jest jedyną firmą inwestycyjną w Polsce,
która regularnie odwiedza światowe centra inwestycyjne – w ciągu ostatnich 2 lat dział
analiz IFM odbył 12 podróży inwestycyjnych do USA, Indii, Chin, Rosji, Singapuru, ZEA,
Turcji i innych centrów inwestycyjnych.
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4.12.1. Rynek doradztwa inwestycyjnego
Investment Fund Managers S.A. działa na rynku doradztwa inwestycyjnego dla
zamożnych osób prywatnych w Polsce.
Rynek na świecie
Na świecie, w roku 2011, liczba HNWI (High Net Worth Individuals) pozostała prawie
taka sama, jak w roku 2010, jednakże wartość ich aktywów spadła drugi raz w ciągu
ostatnich czterech lat. Zgodnie z analizą zawartą w World Wealth Report 2012 liczba
osób zaliczających się do HNWI wyniosła w 2011 roku blisko 11 milionów2, co oznacza
wzrost o 0,8% w porównaniu do roku 2010. Warto zauważyć, że w odniesieniu do lat
ubiegłych, stopa wzrostu jest na niskim poziomie (w roku 2009 wynosiła 17,1% r/r,
a w roku 2010 8,3% r/r). W gronie HNWI najwięcej osób dysponuje kapitałem rzędu od
1 do 5 milionów USD – osoby te stanowią 90% całej grupy.
Warto równocześnie zauważyć, że najwięcej osób zaliczanych do grupy HNWI znajduje
się obecnie w regionie Azji Południowo – Wschodniej, ale to USA są liderem pod
względem wielkości rozporządzalnych aktywów. USA, Japonia, Niemcy skupiają ponad
50% wartości aktywów na tym rynku.
Lekkiemu wzrostowi liczby osób zaliczanych do HNWI towarzyszył spadek wartości
aktywów o 1,7% (w roku 2010 aktywa wzrosły o 9,7%, a w 2009 o 18,9%). Łączna
wartość aktywów będących w dyspozycji HWNI wyniosła w 2011 roku 42 biliony USD3.
Do spadku wartości aktywów przyczyniły się w głównej mierze następujące czynniki:
 Kryzys zadłużeniowy w strefie euro i związane z nim napięcia polityczne;
 Utrata najwyższego ratingu przez USA (obcięcia dokonała agencja S&P);
 Napięcia na Środkowym Wschodzie, które przyczyniły się do wojen domowych
i zamachów stanu;
 Spadek stopy wzrostu globalnego PKB do 2,7% r/r, z poziomu 4,1% notowanego
w roku 2010. Główną przyczyną obniżki tempa wzrostu był spadek popytu
zgłaszanego przez kraje Europy Zachodniej i podwyższone ceny surowców.
W konsekwencji powyższe faktory, a w głównej mierze kryzys w strefie euro, który
przyczynił się do zwiększenia zmienności na rynku i miał znaczący wkład w spadek
globalnego popytu, spowodowały spadek kapitalizacji globalnego rynku akcji o 18,7%.
Kwestia pogodzenia działań wspierających wzrost gospodarczy i redukujących poziom
zadłużenia ciągle pozostaje najważniejszą kwestią, kształtującą sytuację na globalnych
rynkach finansowych.

Warto zauważyć, że odrębne badania przeprowadzone przez Boston Consulting Group kwantyfikują
tę liczbę na poziomie 12,6 miliona osób. Więcej w BCG Global Wealth Report, May 2012.
2

3

The 16th Annual World Wealth Report 2012, Capgemini and RBC Wealth Management.
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Próbując prognozować rozwój rynku warto przytoczyć analizy przeprowadzane przez
firmę Knight Frank oraz Citi Private Bank, które wskazują, iż do 2016 roku będziemy
mieli do czynienia z sytuacją, w której rynek osób dysponujących kwotą co najmniej 100
milionów dolarów powiększy się aż o 37%4. Jednocześnie badania jednoznacznie
przekonują, iż w krajach azjatyckich i w Ameryce Łacińskiej, tempo wzrostu osób
zaliczanych do rynku HNWI będzie najwyższe i powinno kształtować się na poziomie
powyżej 50%.
Na strukturę oraz kształt rynku HNWI w znacznym stopniu oddziałuje aktualna sytuacja
rynkowa. Krajobraz rynku wealth management w ostatnim okresie podlegał
fundamentalnym metamorfozom. Wzrastająca konkurencja, nadzór ostrożnościowy,
rozwój technologiczny, czy też nowe potrzeby klientów, to tylko niektóre z czynników
wpływających na nieprzerwany i dynamiczny rozwój tego segmentu rynku finansowego.
Rynek w Polsce
Nie tylko na świecie rynek private banking, czy wealth management znacznie zyskuje na
znaczeniu. Identyczny splot wydarzeń ma miejsce w Polsce. Od wprowadzenia w 1993
roku przez Bank Handlowy specjalistycznej usługi dla osób zamożnych, segment ten
uległ ogromnym przeobrażeniom. Trudno porównywać rynek rodzimy do najbardziej
rozwiniętych rynków, jednakże usługi świadczone zarówno przez krajowe jak
i zagraniczne instytucje finansowe sprawiają, iż rokrocznie obserwować można
pozytywne zmiany w obszarze produktów skierowanych do osób zamożnych.
Według raportu KPMG5 już w 2009 roku do grona osób bogatych i zamożnych w Polsce
należało ponad 606 tys. osób (z czego ok. 50 tys. do grupy bogatych – charakteryzującej
się dochodem miesięcznym powyżej 20 tys. zł oraz aktywami płynnymi powyżej 1 mln
dolarów). Najwięcej osób ze wspomnianej grupy rozliczało się z urzędem skarbowym
w województwie mazowieckim (prawie 1/3). Na drugim miejscu znalazło się
województwo śląskie, a za nim wielkopolskie i małopolskie.
Warto jednocześnie zauważyć, że w okresie ostatnich 10 lat liczba bogatych i zamożnych
Polaków podwoiła się. Sytuacja ta sprzyja rozwojowi usług z zakresu private banking.
Pośrednim dowodem na potencjał tego segmentu jest skala wzrostu rynku luksusowych
dóbr konsumpcyjnych, która w latach 2005-2010 wyniosła realnie 50% – taka dynamika
wzrostu daje Polsce czwarte miejsce na świecie.
Najnowsze badania wskazują na obniżenie się w Polsce liczby osób, które można
zakwalifikować do grupy HNWI. Cytowany już wcześniej raport Capgemini za rok 2011
wskazuje na prawie 8% spadek osób, które mają do zainwestowania co najmniej milion
dolarów (obecnie szacuje się, że liczba osób dysponujących takim kapitałem kształtuje
się w Polsce na poziomie 10,5 tysiąca). Obniżając wymaganą wielkość aktywów do
jednego miliona złotych, rozmiar grupy osób zamożnych automatycznie zwiększa się do
4

The Wealth Report 2012, Knight Frank, Citi Private Bank.

5

Rynek dóbr luksusowych w Polsce, 2011.
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50 tysięcy. Analiza trendów światowych pozwala na wyciągnięcie wniosku, iż
w kolejnych latach ten segment rynku będzie podlegał dalszej ekspansji, zarówno
w Polsce jak i w skali całego globu, co stwarza szanse na dynamiczny rozwój dla
przedsiębiorstw w nim działających.
4.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym
w Dokumencie Informacyjnym
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie
Informacyjnym Emitent dokonywał zakupów środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych na potrzeby działalności gospodarczej. Dokonywano
zakupu środków sprzętu biurowego, sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz
oprogramowania komputerowego.
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Emitent nie dokonywał inwestycji
zagranicznych. Na wykazane w bilansie na dzień 31.12.2012 r. rzeczowe aktywa trwałe
składają się urządzenia komputerowe i wyposażenie. Łączna wartość rzeczowych
aktywów trwałych na dzień 31.12.2012 r. wyniosła 150.613,19 zł. Inwestycje
długoterminowe, w przeważającej części, obejmują udziały w spółkach IFM Global Asset
Management Sp. z o.o. oraz IFM Corporate Finance Sp. z o.o.
Tabela 2 Aktywa trwałe na dzień 31.12.2012 r.

Wartość z bilansu
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne

500 924,02
816,51

Rzeczowe aktywa trwałe

150 613,19

Inwestycje długoterminowe

349 494,32

Należności długoterminowe

0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

Źródło: Sprawozdanie finansowe Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2012

Największym składnikiem aktywów obrotowych Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 r.
były inwestycje krótkoterminowe. Najistotniejszym elementem inwestycji
krótkoterminowych były fundusze inwestycyjne i środki na rachunku bankowym
w kwocie 1 473 415,61 zł. Tak wysoka wartość środków pieniężnych wynikała z faktu, iż
na koniec lutego 2013 r. przypadała spłata zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.
Pożyczki te zostały w całości spłacone i przekonwertowane na akcje na okaziciela serii
B, które stanowią przedmiot wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu.
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Tabela 3 Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2012 r.

Wartość z bilansu
Aktywa obrotowe
Zapasy

2 307 715,85
0,00

Należności krótkoterminowe

245 193,89

Inwestycje krótkoterminowe

1 473 415,61

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

589 106,35

Źródło: Sprawozdanie finansowe Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2012

4.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym,
układowym lub likwidacyjnym
Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie upadłościowe, układowe ani
likwidacyjne.
Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu
Informacyjnego nie istnieją jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie
wobec Spółki postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego.
4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym,
arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć
istotne znaczenie dla działalności Emitenta
W stosunku do Emitenta nie toczyły się i nie toczą się postępowania ugodowe,
arbitrażowe lub egzekucyjne, których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla
działalności Emitenta.
Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu
Informacyjnego nie istnieją jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie
wobec Spółki postępowania ugodowego, arbitrażowego lub egzekucyjnego, którego
wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Spółki.
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4.16. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi,
postępowania sądowe lub arbitrażowe, włącznie z wszelkimi postępowaniami
w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które
mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub
miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową
Emitenta
Przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie VIII Wydział Gospodarczy,
na skutek pozwu wniesionego w dniu 29.09.2010 r. toczy się postępowanie
z powództwa Investment Fund Managers S.A. w Warszawie przeciwko ADM Corporate
Finance Sp. z o. o. w Warszawie o zapłatę kwoty 98.671,59 zł wraz z odsetkami
ustawowymi oraz kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego.
Przedmiotowemu postępowaniu nadana została sygnatura VIII GC 52/11.
Na skutek pozwu złożonego dnia 29.09.2010 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy wydał dnia 08.10.2010 r. nakaz zapłaty
w postępowaniu nakazowym, nakazując pozwanej spółce (ADM Corporate Finance
Sp. z o.o.) zapłatę na rzecz Investment Fund Managers S.A. kwoty 98.671,59 zł wraz
z ustawowymi odsetkami oraz kwoty 1.264,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Dnia 20.12.2010 r. pozwana spółka złożyła zarzuty od wydanego nakazu
zapłaty, w następstwie czego Sąd wyznaczył na dzień 03.06.2011 r. rozprawę. Na
rozprawie dnia 03.06.2011 r. Sąd wydał postanowienie o odrzuceniu zarzutów
pozwanej spółki od nakazu zapłaty, ze względu na brak prawidłowej opłaty od
zarzutów. Pozwana spółka zażaliła przedmiotowe postanowienie, na skutek czego Sąd
Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy postanowieniem
z dnia 18 stycznia 2012 r. uchylił zaskarżone postanowienie o odrzuceniu zarzutów
i sprawa ponownie trafiła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.
W dniu 11.06.2012 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, na której Sąd postanowił celem przesłuchania świadków i stron odroczyć
rozprawę na dzień 04.12.2012 r. Na rozprawie dnia 04.12.2012 r. Sąd przeprowadził
cześć postępowania dowodowego, a w celu kontynuowania postępowania dowodowego
rozprawę odroczył, do dnia 06.06.2013 r.
W dniu 06.06.2013 r. odbyła się rozprawa przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, na której Sąd kontynuował postępowanie dowodowe, w ramach którego
przesłuchał stronę powodową. Następnie zamknięto rozprawę i wyznaczono ogłoszenie
wyroku na dzień 19.06.2013 r. Dnia 19.06.2013 r. Sąd ogłosił wyrok utrzymując w mocy
nakaz zapłaty wydany w dniu 08.10.2010 r. oraz zasądzając od pozwanego na rzecz
powoda kwotę 2.271,80 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zabezpieczającego.
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4.17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec
posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności
z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej
Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązań, które
mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów
finansowych Emitenta.
4.18. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na
wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym,
zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym
Według najlepszej wiedzy Emitenta nie występują żadne nietypowe okoliczności lub
zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym.
4.19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej
i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla
ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych
w Dokumencie Informacyjnym
Spółka na podstawie kolejnych uchwał nr 1/2013, 2/2013 oraz 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podwyższyła kapitał zakładowy Spółki
poprzez wyemitowanie nowych akcji serii B, C i D. Przedmiotowe uchwały podjęte
zostały w dniu 1 lutego 2013 r. i zaprotokołowane przed asesorem notarialnym
Przemysławem Michalewiczem, zastępującym notariusza Wojciecha Michalewicza za
nr Repertorium A nr 625/2013 r. W wyniku emisji ww. akcji kapitał zakładowy Spółki
wynosi w chwili obecnej 2.193.087,40 zł i dzieli się na: 5.500.000 akcji imiennych serii
A1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 11.250.000 zwykłych akcji na okaziciela
serii A2 o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, 4.900.000 akcji na okaziciela
serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, 15.874 akcje na okaziciela serii C,
o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja oraz 265.000 akcji na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja. Emitent ubiega się o wprowadzenie do
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji Spółki serii B, C i D. Powyższe
podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta zarejestrowane zostało w rejestrze
przedsiębiorców KRS na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia
18 kwietnia 2013 r.
We wskazanej powyżej dacie, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podział akcji serii A na serię A1 i A2. Wobec
powyższego 16.750.000 akcji serii A podzielone zostało w sposób wskazany poniżej:
 seria A1 na którą składa się 5.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do
głosu w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do 2
(dwóch) głosów o numerach od 0.000.001 do 5.500.000,
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 seria A2 na którą składa się 11.250.000 akcji zwykłych na okaziciela o numerach
od 5.500.001 do 16.750.000.
Dnia 20 marca 2013 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym
Spółka podjęła m.in. uchwały o:
 rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012,
 rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 r.,
 zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
 zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012,
 udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków poszczególnym członkom
Zarządu i Rady Nadzorczej
 przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2012.
W maju 2013 r. Spółka zdecydowała o zamknięciu biura w Poznaniu celem optymalizacji
kosztów bieżących oraz w skutek niemożności pozyskania zespołu o odpowiednich
kwalifikacjach.
W dniu 21.05.2013 r. IFM Global Asset Management Sp. z o.o., spółka zależna Emitenta,
otrzymała zezwolenie na działalność maklerską w zakresie, o którym mowa w art. 69,
ust. 2, pkt. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.2) tj. zarządzanie portfelami, w których
skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
Tegoż samego dnia (21.05.2013 r.) Pani Izabela Piecuch Jawień, zgodnie z wymogiem
Komisji Nadzoru Finansowego oraz złożoną podczas procesu licencyjnego IFM GAM
deklaracją, złożyła rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji członka zarządu
(Wiceprezesa Zarządu) Emitenta. Zarząd Emitenta pozostaje jednoosobowy.
W dniu 22.05.2013 r. Spółka zawarła umowę z Domem Maklerskim BDM S.A. na
wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji Animatora rynku.
4.20. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta
Władze Emitenta składają się z organów zarządzających i nadzorczych. Organem
zarządzającym jest Zarząd. Organem nadzorczym jest Rada Nadzorcza.
4.20.1. Zarząd
Zgodnie z postanowieniami art. 12 Statutu Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech
członków. Uprawnienie do określenia składu Zarządu przysługuje Walnemu
Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki oraz
zawiesza w czynnościach członka Zarządu Spółki lub cały Zarząd Spółki. Kadencja
członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. Zasady wynagradzania
członków Zarządu zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub innej
umowy cywilnoprawnej ustala Rada Nadzorcza.
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Zgodnie z art. 13 ust. 2 w przypadku równości głosów podczas głosowania członków
Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.
Zgodnie z art. 13 ust. 4 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być
powierzone poszczególnym członkom, może szczegółowo określić regulamin Zarządu.
Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki.
Zgodnie z art. 14 Statutu jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes
Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w sprawach
majątkowych i nie majątkowych oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawniony
jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
Działalność władz Spółki normują: Kodeks spółek handlowych, ustawa o funduszach
inwestycyjnych, ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, przepisy normujące
zagadnienia opodatkowania spółek prawa handlowego, Statut Spółki oraz regulaminy
wewnętrzne Spółki.
Zgodnie z art. 369 § 4 KSH mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia
Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat
członka Zarządu wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu
ze składu Zarządu.
Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed
upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków
Zarządu lub cały Zarząd.
Ponieważ członków Zarządu Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też
data powołania do składu Zarządu nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest
wspólna dla wszystkich członków Zarządu, działającego w ramach danej kadencji.
Aktualnie działający Zarząd Emitenta, to Zarząd pierwszej kadencji, która rozpoczęła się
z dniem 5 stycznia 2009. roku (to jest z dniem podjęcia uchwały Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Investment Fund Managers Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie w sprawie przekształcenia Spółki Investment Fund Managers Sp. z o.o.
w Spółkę Investment Fund Managers S.A.) i zakończy się z dniem 5 stycznia 2014 r.
Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 3 Statutu kadencja członków Zarządu jest
kadencją wspólną i trwa pięć lat.
Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. W skład Zarządu obecnej kadencji wchodzą:
 Aleksander Paweł Jawień – Prezes Zarządu
W dniu 21.05.2013 r. Pani Izabela Piecuch Jawień złożyła rezygnację z pełnionej
dotychczas funkcji członka zarządu (Wiceprezesa Zarządu) Emitenta. Zmiana w zakresie
składu Zarządu Emitenta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w
dniu 20.06.2013 r.
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Tabela 4 Osoby zarządzające Emitenta

Imię i nazwisko

Zajmowane stanowisko

Termin upływu kadencji

Aleksander Paweł Jawień

Prezes Zarządu

5 stycznia 2014 r.

Źródło: Emitent

Aleksander Paweł Jawień – Prezes Zarządu
Kariera zawodowa
Pan Aleksander Jawień pełni funkcję Prezesa Zarządu Investment Fund Managers S.A.
od lipca 2004 r. Karierę w branży finansowej rozpoczął w 1994 r. z chwilą uzyskania
licencji maklera papierów wartościowych. Pracował kolejno na stanowiskach: maklera,
dealera oraz managera w departamencie zarządzania aktywami, początkowo w RDM
Polonia S.A., a następnie w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju S.A. (19951998). W latach 1998-2001 pracował w ABN AMRO Asset Management, pod koniec
zajmował stanowisko Dyrektora ds. Klientów Prywatnych. W latach 2002-2003
prowadził własną firmę doradczą.
Wykształcenie
Pan Aleksander Jawień ukończył studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej
im. K. Adamieckiego w Katowicach. Posiada licencję maklera papierów wartościowych
nr 916. Odbył liczne kursy specjalistyczne, m. in. W ABN AMRO Asset Management
w Amsterdamie (1998 r.), ABN AMRO International Private Banking w Zurychu (1999
i 2000 r.), UBS AG w Zurychu (2003 r.).
4.20.2. Rada Nadzorcza
Zgodnie z art. 16 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu
członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie. Kadencja
członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona
Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
Zgodnie z art. 18 Statutu Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden
z Wiceprzewodniczących mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co
najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu
tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed
upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
Zgodnie z art. 19 Statutu dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest
zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków. Rada Nadzorcza podejmuje
uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady
Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
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Zgodnie z art. 19 ust. 5 Statutu Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin, określający jej
organizację i sposób wykonywania czynności.
Zgodnie z art. 21 Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz spraw
określonych w przepisach prawa, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego
badanie sprawozdania finansowego Spółki.
Zgodnie z art. 22 Statutu wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne
Zgromadzenie.
Aktualnie działająca Rada Nadzorcza, to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji, która
rozpoczęła się z dniem 5 stycznia 2009 roku (to jest z dniem zawiązania Spółki)
i zakończy się z dniem 5 stycznia 2014 r. Zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 3
Statutu kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.
W skład Rady Nadzorczej Emitenta obecnej kadencji wchodzą:






Artur Chabowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wioletta Buczek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Piotr Jawień – Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Piotr Kowalski – Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Grzegorz Krause – Członek Rady Nadzorczej

Tabela 5 Osoby nadzorujące Emitenta

Imię i nazwisko

Zajmowane stanowisko

Termin upływu kadencji

Artur Chabowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

5 stycznia 2014 r.

Wioletta Buczek

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

5 stycznia 2014 r.

Jacek Piotr Jawień

Członek Rady Nadzorczej

5 stycznia 2014 r.

Dariusz Piotr Kowalski

Członek Rady Nadzorczej

5 stycznia 2014 r.

Łukasz Grzegorz Krause

Członek Rady Nadzorczej

5 stycznia 2014 r.

Źródło: Emitent

Artur Chabowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kariera zawodowa
Pan Artur Chabowski, Prezes Zarządu ACADIA Sp. z o.o. S.K.A., jest liderem zespołu
doradców współpracujących z ACADIA. Artur Chabowski posiada ponad 20-letnie
doświadczenie w doradztwie finansowym, które zdobył realizując wiele
międzynarodowych transakcji fuzji i przejęć, pozyskania finansowania i na rynku
kapitałowym.
W latach 2004-2008 był Partnerem w funduszu private equity Elmisle Ltd. oraz
prowadził własną działalność gospodarczą. W roku 2003 był Dyrektorem w KPMG
Corporate Finance odpowiedzialnym za transakcje w Europie Centralnej i Wschodniej
w sektorze energetycznym i zasobów naturalnych. W latach 1999-2002 był Dyrektorem
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i Członkiem Zarządu w ABN AMRO Corporate Finance Polska, a w latach 1994-1999 jako
Associate a następnie Wicedyrektor w CAIB Financial Advisers. Swoją karierę zawodową
rozpoczynał jako pracownik w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, w 199293 w charakterze członka zespołu zaangażowanego w prywatyzacje kapitałowe.
Wykształcenie
Pan Artur Chabowski jest absolwentem wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki
Warszawskiej, odbył też studia podyplomowe na Uniwersytecie w Princeton na
Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Administracji Publicznej imienia prezydenta
W.Wilsona.
Wioletta Buczek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Kariera zawodowa
Pani Wioletta Buczek pełni funkcję Członka Zarządu agencji PR Reputation Managers
Sp. z o.o. Przed objęciem obecnego stanowiska pracowała w polskim oddziale
międzynarodowej agencji PR Edelman (Dyrektor działu PR finansowego i relacji
inwestorskich). Karierę w branży finansowej rozpoczęła w latach 90-tych jako tłumacz
dla kancelarii prawnych i firm audytorskich. Następnie pracowała na stanowisku
dziennikarza finansowego w amerykańskiej agencji prasowej BridgeNews, tygodniku
Warsaw Business Journal oraz w dzienniku Puls Biznesu. W latach 2001-2003
pracowała w spółce AGORA S.A., wydawcy Gazety Wyborczej, w dziale relacji
z inwestorami i mediami.
Wykształcenie
Pani Wioletta Buczek ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim,
w Ośrodku Studiów Amerykańskich. Ponadto jest absolwentką studiów biznesowych
Executive Master of Business and Administration na Politechnice Warszawskiej oraz
Studium Tłumaczy Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła liczne kursy z zakresu
relacji inwestorskich, ładu korporacyjnego i finansów przedsiębiorstw.
Jacek Piotr Jawień – Członek Rady Nadzorczej
Pan Jacek Jawień prowadzi działalność gospodarczą pod firmą A-4 Techniki
Alpinistyczne. Pan Jacek Jawień jest także zawodowym ratownikiem beskidzkiej grupy
GOPR. Od kilkunastu lat jest także członkiem kolejnych, zimowych wypraw
wysokogórskich. Organizator kolejnych edycji Festiwalu Górskiego Wondół-Challenge,
w Szczyrku i Gliwicach.
Wykształcenie
Pan Jacek Jawień jest absolwentem Technikum Budowlanego, gdzie w 1996 roku złożył
egzamin dojrzałości i otrzymał tytuł technika budowlanego. W latach 1996-2001
studiował na Wydziale Materiałowym Politechniki Śląskiej. Posługuje się językiem
angielskim. Pan Jacek Jawień jest bratem Prezesa Zarządu Aleksandra Jawień.
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Dariusz Piotr Kowalski – Członek Rady Nadzorczej
Kariera zawodowa
Pan Dariusz Kowalski w latach 1994-1996 był maklerem papierów wartościowych
w POK CDM Pekao S.A. we Wrocławiu. W 1996 r. uzyskał uprawnienia doradcy
w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (doradca inwestycyjny,
licencja nr 74). Od 1996 do 1998 r. był doradcą inwestycyjnym w TFI Atut S.A.,
a w latach 1998-2003 zarządzał portfelami funduszy i portfelami klientów na zlecenie
w CAIB Polska TFI S.A. i CAIB Investment Management S.A. W latach 2004-2007 był
zarządzającym ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi i kierownikiem
Departamentu Inwestycyjnego w Generali Życie T.U. S.A i Generali T.U. S.A.
Wykształcenie
Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice
Warszawskiej. Uprawia brydż sportowy – jest wielokrotnym medalistą mistrzostw
Polski, był reprezentantem naszego kraju na imprezach rangi światowej.
Łukasz Grzegorz Krause – Członek Rady Nadzorczej
Kariera zawodowa
Pan Łukasz Krause obecnie związany jest z koncernem energetycznym Vattenfall
zajmując stanowisko kierownika działu zarządzania projektami i kontaktami z klientem
IT w spółce Vattenfall Business Services Poland Sp. z o.o. Równocześnie pełni rolę
kierownika projektu jednego z kluczowych przedsięwzięć z zakresu IT dla polskiej
części biznesu Vattenfall. Kierował również zespołem programistów i konsultantów
pracujących dla zagranicznego klienta (Niemcy, Szwecja, Finlandia) w ramach struktury
Business Group Central Europe IT Services. Prowadził i uczestniczył w licznych
projektach biznesowych oraz IT, także międzynarodowych, takich jak wdrożenie
i migracja systemów bilingowych dla energetyki. Wcześniej związany z Hoga.pl S.A.
Członek Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP) i International Project
Management Association (IPMA).
Wykształcenie
Pan Łukasz Krause uzyskał tytuł magistra inżyniera na Politechnice Śląskiej w Gliwicach,
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek Telekomunikacja i Elektronika,
specjalizacja Elektronika Biomedyczna. Ponadto ukończył studia podyplomowe
z zakresu Zarządzania Finansami oraz z Zarządzania Projektami. Uczestnik programu
„Akademia Menadżerów IT”. Posiada międzynarodowe certyfikaty PRINCE2, IPMA.
Dodatkowo odbył szkolenia m.in. z zakresu zarządzania usługami IT.
4.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem
posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

akcjonariuszy

Jedynym akcjonariuszem Emitenta posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta jest UBP Eastern European Partners Ltd.
Wskazanemu Akcjonariuszowi przysługują w całości akcje serii A1 i A2 co łączenie daje
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temu akcjonariuszowi 16.750.000 akcji. W związku z uprzywilejowaniem akcji serii A1
w ten sposób, że każda z 5.500.000 akcji daje prawo do dwóch głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Investment Fund Managers S.A., akcjonariuszowi UBP
Eastern European Partners Ltd. przysługuje 22.250.000 głosów co stanowi ok. 81%
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.
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5.

Sprawozdania finansowe

W niniejszym rozdziale zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe Emitenta za
okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wraz z danymi porównywalnymi.
Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta
uzyskując opinię kompletnego (w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości),
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego,
zostały uznane za zgodne z nim. Rozdział zawiera również sprawozdanie Zarządu
z działalności Investment Fund Managers S.A. w roku obrotowym 2012.
W rozdziale zamieszczono także dane finansowe Investment Fund Managers S.A. za
I kwartał 2013 roku w zakresie określonym w § 5 ust. 4.1 pkt 1), pkt 1a) oraz ust. 4.2
Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Spółka Investment Fund Managers S.A. tworzy grupę kapitałową. Zwolniona jest
jednakże z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 58
ustawy o rachunkowości ze względu na nieistotność danych finansowych tej jednostki
dla realizacji obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wyniku finansowego. Niemniej jednak w rozdziale zamieszczono także
dane finansowe IFM Global Asset Management Sp. z o.o., będącej jednostką zależną
Emitenta.
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5.1.

Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia
31.12.2012 r.
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5.2. Opinia niezależnego biegłego rewidenta
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5.3. Raport z badania sprawozdania finansowego
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5.4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2012
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5.5. Dane finansowe za I kwartał 2013 roku
Tabela 4 Dane finansowe za I kwartał 2013 roku

1Q 2012

1Q 2013

824 540,54

5 223 488,94

b) należności długoterminowe

0,00

0,00

c) należności krótkoterminowe

382 793,20

651 699,05

77 202,14

241 985,76

e) zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

f) zobowiązania krótkoterminowe

1 627 022,10

122 383,49

4 610,43

6 523,72

492 474,88

800 886,53

i) zysk/strata na sprzedaży

-100 949,65

-101 585,55

j) zysk/strata na działalności operacyjnej

-111 189,07

-98 403,72

k) zysk/strata brutto

-64 406,50

23 203,32

l) zysk/strata netto

-64 406,50

11 878,32

a) kapitał własny

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

g) amortyzacja
h) przychody netto ze sprzedaży

Źródło: Emitent

5.6.

Dane finansowe IFM Global Asset Management Sp. z o.o.

IFM Global Asset Management Sp. z o.o. została zarejestrowana w dniu 22 czerwca 2012
roku. Jedynym właścicielem Spółki jest Investment Fund Managers Spółka Akcyjna.
W dniu 10 października 2012 roku Spółka IFM GAM złożyła do Komisji Nadzoru
Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej
w zakresie działalności wymienionej w art. 69 ust. 2 pkt. 4 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi tj. zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden
lub większa liczba instrumentów finansowych. Do dnia bilansowego (31.12.2012 r.)
trwała procedura udzielania zezwolenia, stąd na dzień bilansowy Spółka nie podjęła
działalności gospodarczej. W związku z uzyskaniem ww. zezwolenia w dniu
21.05.2013 r. Spółka planuje rozpocząć działalność w lipcu 2013 roku.

Dokument informacyjny

114

5.6.1. Sprawozdanie
31.12.2012 r.

finansowe
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r.

do

dnia
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5.6.2. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2012
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5.6.3. Dane finansowe za I kwartał 2013 roku
Tabela 5 Dane finansowe za I kwartał 2013 roku

1Q 2012

1Q 2013

a) kapitał własny

-

402 682,93

b) należności długoterminowe

-

0,00

c) należności krótkoterminowe

-

21 572,00

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

-

386 219,99

e) zobowiązania długoterminowe

-

0,00

f) zobowiązania krótkoterminowe

-

5 109,06

g) amortyzacja

-

0,00

h) przychody netto ze sprzedaży

-

0,00

i) zysk/strata na sprzedaży

-

0,00

j) zysk/strata na działalności operacyjnej

-

- 46 545,20

k) zysk/strata brutto

-

- 44 240,61

l) zysk/strata netto

-

- 44 240,61

Źródło: Emitent
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6.

Załączniki

6.1.

Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta
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6.2.

Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta
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6.3.

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego numer DFI/W/4031-65-01 z dnia 26
kwietnia 2004 r.
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6.4.

Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje serii A1

5.500.000 akcji imiennych serii A1

Akcje serii A2

11.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2

Akcje serii B

4.900.000 akcji na okaziciela serii B

Akcje serii C

15.874 akcji na okaziciela serii C

Akcje serii D

265.000 akcji na okaziciela serii D

Akcjonariusz

Uprawniony z akcji Spółki

ASO,
Alternatywny System Obrotu,
NewConnect

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2)
Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.

Dokument Informacyjny

Dz.U.

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje
o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta oraz o instrumentach
finansowych, związany z akcjami serii B, C, D oraz
wprowadzeniem ich do Alternatywnego Systemu Obrotu na
rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Kodeks Spółek Handlowych,
KSH, k.s.h.

Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą
w Warszawie
Główny Urząd Statystyczny
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

NWZA, NWZ, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Investment Fund
Managers S.A.

NBP

Narodowy Bank Polski
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60)

EUR, EURO, Euro
Giełda, GPW, GPW S.A.
GUS
KDPW, KDPW S.A, Depozyt
Kodeks Cywilny, K.c.

Ordynacja podatkowa
Organizator ASO, Organizator
Alternatywnego Systemu
Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Rada Nadzorcza, RN

Produkt Krajowy Brutto
Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący
w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 383,
z późn. zmianami)
Rada Nadzorcza Spółki Investment Fund Managers S.A.

Regulamin ASO, Regulamin
Alternatywnego Systemu
Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą
Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)

PKB
PLN, zł, złoty

Dokument informacyjny
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Spółka, Emitent, IFM

Investment Fund Managers S.A.

UE

Unia Europejska
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze
Sądowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych
(Dz. U. 2004 Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r.
Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku, Nr 183, poz.
1538, z późn. zmianami)

Ustawa o KRS
Ustawa o funduszach
inwestycyjnych
Ustawa o obligacjach
Ustawa o obrocie instrumentami
finansowymi

Ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331)
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271,
z późn. zm.)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184
poz. 1539)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst
jednolity: Dz.U. z 2004 roku, Nr 253 poz. 2532 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176,
z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654,
z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku, Nr 41, poz.
399 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694, z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zmianami)

Ustawa o funduszach
inwestycyjnych

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
(Dz. U. 2004 Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.)

WZA, Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Investment Fund Managers S.A.

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd
Emitenta

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A.

Ustawa o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów
Ustawa o ochronie niektórych
praw konsumentów
UOKiK
Ustawa o Ofercie Publicznej

Ustawa o Opłacie Skarbowej
Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych
Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych
Ustawa o Podatku od Czynności
Cywilnoprawnych
Ustawa o Rachunkowości, UoR

Zarząd Giełdy

Zezwolenie udzielone przez KNF

Dokument informacyjny

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zezwolenie nr DFI/W/4031-65-01 z dnia 26 kwietnia 2004 r. na
prowadzenie działalności w zakresie pośredniczenia w zbywaniu
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych
otwartych, udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego na
podstawie art. 32 ust. 2b Ustawy o funduszach inwestycyjnych
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