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Dane o Emitencie 

Tabela 1: Podstawowe informacje o Emitencie 

Firma: CREOTECH INSTRUMENTS SPÓŁKA AKCYJNA 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba i adres: ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno 

KRS 0000407094 

Źródło: Emitent 

Dane o Autoryzowanym doradcy 

Tabela 2: Podstawowe informacje o Autoryzowanym doradcy 

Firma: CC Group sp. z o.o. 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba i adres: ul. Marszałkowska 89, 00-693 Warszawa 

KRS 0000203153 

Źródło: Autoryzowany doradca 

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadzane do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu są 

następujące akcje Emitenta: 

• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 62.752 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 67.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 71.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 68.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 30.180 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 185.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 
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ROZDZIAŁ 1. CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w akcje Emitenta, Inwestor powinien przeanalizować dokładnie wszelkie 

potencjalne ryzyka dotyczące działalności Emitenta, otoczenia, w jakim funkcjonuje oraz inwestowania na rynku 

kapitałowym. Wystąpienie jednego bądź kilku z wymienionych poniżej ryzyk może negatywnie wpłynąć na działalność 

Spółki, a w szczególności na jej sytuację gospodarczą, finansową, majątkową, perspektywy rozwoju. Zamieszczone 

czynniki ryzyka zamieszczone w DI uwzględniają wszystkie identyfikowane przez Spółkę oraz Autoryzowanego Doradcę 

najistotniejsze ryzyka specyficzne dla Spółki mając na uwadze główne filary działalności prowadzonej przez Emitenta. 

Poniżej zamieszczono wszystkie identyfikowane przez Spółkę oraz Autoryzowanego Doradcę najistotniejsze ryzyka 

specyficzne dla Spółki mając na uwadze główne filary działalności prowadzonej przez Emitenta. Należy mieć świadomość, 

że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej, ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi, na 

jakie narażona jest Spółka. Należy założyć, że mogą istnieć jeszcze inne ryzyka, które w opinii Emitenta nie są obecnie 

istotne lub których Emitent nie zidentyfikował, a mogłyby wywołać wyżej wymienione skutki. Przedstawiając czynniki 

ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności. 

1.1. Główne czynniki ryzyka związane z działalnością emitenta i branżą w której działa 

1.1.1 Ryzyko związane z prowadzeniem innowacyjnej działalności i prowadzeniem prac badawczo-

rozwojowych 

Rozwój rynku projektów kosmicznych związany z ciągłym postępem technologicznym skutkuje koniecznością 

prowadzenia przez Spółkę prac badawczo-rozwojowych. Stąd też CREOTECH prowadzi oraz zamierza prowadzić w 

przyszłości prace badawczo-rozwojowe związane z udoskonaleniem obecnie posiadanych, jak również opracowaniem 

nowych produktów i usług. Ze względu na, wynikający ze specyfiki prowadzania takich prac, nieznany końcowy rezultat 

ich prowadzenia oraz możliwość wystąpienia nietypowych zdarzeń powodujących konieczność zmiany harmonogramów 

realizacji poszczególnych etapów prac skutkujących w konsekwencji wydłużeniem w czasie całych prowadzonych 

projektów, Spółka nie jest w stanie w pełni przewidzieć ich ekonomicznych skutków zarówno w zakresie wyników, jak i 

ich późniejszej komercjalizacji.  

Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku otrzymania niesatysfakcjonujących wyników badań lub też wydłużenia się w czasie 

ich realizacji poza przyjęte pierwotnie harmonogramy, a w konsekwencji opóźnienia oraz ograniczenia możliwości 

komercjalizacji ich wyników, Spółka może utracić zainwestowane środki, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć 

na jej pozycję konkurencyjną oraz wyniki finansowe w przyszłości. 

Emitent pragnie jednak podkreślić, iż wypracowana metodologia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych ogranicza 

ryzyko nieosiągnięcia założonych rezultatów tych prac. Ponadto zapotrzebowanie rynkowe na jego produkty i usługi 

potwierdzają dotychczasowe rezultaty prowadzonych przez Spółkę prac badawczo-rozwojowych i skuteczność 

opracowanych przez nią technologii, lecz nie można jednak wykluczyć ryzyka wystąpienia zmiany w tym zakresie w 

przyszłości.  

1.1.2 Ryzyko związane z rynkiem, na którym działa Emitent 

Rynek technologii satelitarnych oraz pozostałe rynki, na których działa Emitent (m.in. danych satelitarnych i technologii 

UAV, aparatury naukowo-pomiarowej podzespołów do komputerów kwantowych itd.) są silnie uzależnione od rozwoju 

koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie. Czynniki takie jak: tempo wzrostu gospodarki, nakłady inwestycyjne oraz 

poziom stóp procentowych mają znaczący wpływ na poziom inwestycji w przemyśle satelitarnym oraz pozostałych 

rynkach działalności Spółki. Ograniczenie rozwoju rynku technologii satelitarnych oraz pozostałych rynków, na których 

działa CREOTECH, jak również niższe tempo wzrostu gospodarczego, czy też niższe nakłady inwestycyjne i wyższy 

poziom podatków oraz poziom stóp procentowych mogą negatywnie wpłynąć na poziom inwestycji w sektorach 

działalności Spółki, a tym samym wpłynąć na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta.  

1.1.3 Ryzyko związane z konkurencją 

Spółka działa na konkurencyjnym rynku, na którym prowadzą działalność zarówno podmioty o ugruntowanej pozycji 

rynkowej (np. duże koncerny działające w przemyśle kosmicznym), jak i firmy znajdujące się w początkowej fazie 

rozwoju. Spółka identyfikuje 7 znaczących producentów mikrosatelitów, które znajdują się w podobnym obszarze 
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parametrów technologicznych co produkty przygotowywane przez CREOTECH: ÅAC Microtec (Szwecja), Adcole 

Maryland Aerospace (USA), Berlin Space Technologies (Niemcy), SITAEL (Włochy), Spaceflight Industries (USA), 

Surrey Satellite Technology Limited (USA), University of Toronto Institute for Aerospace Studies Space Flight Laboratory 

(Kanada). 

Strategia działania Emitenta koncentruje się na budowaniu pozycji rynkowej i powiększaniu przewagi konkurencyjnej 

poprzez wysoką jakość oraz niezawodność oferowanych produktów i rozwiązań technologicznych, a jednocześnie ich 

wysoką innowacyjność. 

Istniej jednak ryzyko, iż ewentualny wzrost poziomu konkurencji na rynkach działalności Spółki (umacnianie pozycji 

rynkowej istniejących podmiotów, czy też pojawienie się nowych konkurentów) może negatywnie wpłynąć na poziom jej 

przychodów oraz realizowanych marż i w efekcie negatywnie wpływać na wysokość jej wyników finansowych. 

1.1.4 Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

Spółka prowadzi działalność w branży, w której zasoby ludzkie, kompetencje i doświadczenie pracowników stanowią 

istotne aktywo oraz jeden z istotniejszych czynników sukcesu. Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie członków 

Zarządu oraz innych osób zajmujących kluczowe stanowiska w Spółce stanowią czynniki kluczowe z punktu widzenia 

realizacji strategii rozwoju CREOTECH. Odejście członków kadry kierowniczej, bądź innych osób o istotnym znaczeniu 

dla Emitenta mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prowadzoną działalność operacyjną, a w konsekwencji na osiągane wyniki 

finansowe i perspektywy rozwoju Spółki.  

1.1.5 Ryzyko awarii systemów informatycznych 

Ewentualna, częściowa lub całkowita, utrata danych związana z awarią systemów informatycznych Spółki mogłaby 

negatywnie wpłynąć na bieżącą jej działalność i tym samym osiągane przez nią wyniki finansowe. Celem minimalizacji 

wystąpienia tego ryzyka Spółka wprowadziła odpowiednie procedury archiwizowania danych oraz ich zabezpieczania 

przed niepowołanym dostępem lub też ich utratą w wyniku działania ataków hakerskich, czy też wirusów komputerowych. 

1.1.6 Ryzyko związane z czasowym wstrzymaniem produkcji lub możliwości świadczenia usług w 

wyniku awarii, zniszczenia lub utraty majątku 

Na potrzeby prowadzonej działalności na rynku projektów kosmicznych oraz produkcji kontraktowej i rozwiązań 

przemysłowych, czy też specjalistycznych systemów elektronicznych CREOTECH wykorzystuje specjalistyczną 

infrastrukturę techniczną. W przypadku ewentualnej awarii, zniszczenia lub utraty rzeczowego majątku trwałego Spółki 

może wystąpić ryzyko czasowego wstrzymania przez Emitenta możliwości wytwarzania produktów lub realizacji usług, 

co w konsekwencji może przejściowo doprowadzić do nieterminowej realizacji kontraktów przez Spółkę, a tym samym 

wpłynąć na osiągane przez nią wyniki finansowe. Na Datę Dokumentu Informacyjnego Spółka posiada dwie w pełni 

wyposażone linie, obejmujące automaty produkcyjne do  montażu części elektronicznych oraz wykonuje systematycznie 

przeglądy serwisowe, ma także możliwość podzlecenia części produkcji do firm zewnętrznych (co oczywiście wiąże się z 

częściową utratą marży). 

1.1.7 Ryzyko związane z dostępnością i zmianami cen komponentów produkcyjnych 

Zaawansowana działalność w obszarze elektroniki wykonywana przez Spółkę wymaga zamawiania bardzo 

specjalistycznych komponentów produkcyjnych. Istnieje zatem ryzyko związane z dostępnością i potencjalnymi zmianami 

poziomu cen kluczowych komponentów. Jest ono jednakże w znacznym stopniu mitygowane poprzez współpracę z duża 

liczbą producentów lub brokerów poszczególnych komponentów. Jeżeli chodzi o zmiany cen, to w segmencie produkcji 

elektroniki ryzyko to ponosi klient (to on określa komponenty, z których wykonany ma być produkt i płaci za nie). 

Natomiast w przypadku własnych produktów, głównie w obszarze aparatury naukowo-pomiarowej i podsystemów do 

komputerów kwantowych, ryzyko to hipotetycznie ponosi Spółka, aczkolwiek w znacznym stopniu wzrost cen może być 

zrekompensowany przez podwyższenie ceny produktu końcowego dla klientów (zwłaszcza, że w branży naukowej klienci 

zdają sobie sprawę z bieżącej sytuacji na rynku komponentów).  
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1.1.8 Ryzyko niewypłacania przez Spółkę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy 

Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość będzie zależała od szeregu czynników, w tym bieżących 

przepływów operacyjnych, wielkości dostępnej do podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych, wydatków i planów 

inwestycyjnych, współczynnika zadłużenia, aktualnej sytuacji płynnościowej Spółki oraz ewentualnych obostrzeń 

wynikających z zawartych przez Spółkę umów, np. kredytowych lub leasingowych. Ponadto ze względu na wczesny etap 

rozwoju Spółki, Emitent posiada w kapitale własnym zakumulowaną stratę netto, która na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 

3 323 tys. zł. Podział zysku przez Spółkę dokonywany jest na podstawie jednostkowego sprawozdania Spółki. Istnieje 

zatem ryzyko, iż ze względu na w/w czynniki Spółka nie będzie w stanie wypłacić dywidendy, nawet w przypadku 

osiągnięcia zysku netto w ujęciu księgowym.  

Ponadto, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Wypłata 

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego może nastąpić po podjęciu stosownej decyzji 

przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd nie jest zobowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia 

uchwały o wypłacie dywidendy za dany rok obrotowy, ani do podjęcia decyzji w sprawie wypłaty zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Nawet, jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany 

rok obrotowy na wypłatę dywidendy lub podejmie decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 

koniec roku obrotowego, Zarząd nie może zagwarantować, że odpowiednio – Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza 

– podejmą odpowiednie uchwały umożliwiające wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 

koniec roku obrotowego. 

1.1.9 Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju 

Spółka realizuje strategię rozwoju, której głównym celem jest opracowanie i komercjalizacja wielofunkcyjnej platformy 

mikrosatelitarnej HyperSat oraz skonstruowanie i umieszczenie na orbicie okołoziemskiej własnego satelity 

obserwacyjnego Ziemi EagleEye.  

Osiągniecie w/w celów strategicznych zależy od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w tym od czynników o 

charakterze gospodarczym, regulacyjnym, prawnym, finansowym lub operacyjnym, z których część pozostaje poza 

kontrolą Spółki i które mogą utrudnić lub uniemożliwić Spółce realizację jej strategii. 

Istnieje zatem ryzyko, iż projekty dotyczące opracowania i komercjalizacji platformy HyperSat, czy też własnego satelity 

obserwacyjnego Ziemi EagleEye ulegną wydłużeniu w czasie lub też Spółka nie osiągnie zakładanych obecnie parametrów 

związanych z ich realizacją i tym samym możliwości wykorzystania wyników prac nad tymi projektami lub ich późniejsza 

komercjalizacja staną się ograniczone lub niemożliwe. W konsekwencji CREOTECH może mieć trudności ze 

zrealizowaniem poszczególnych celów lub realizacją swojej strategii rozwoju, bądź w ogóle jej nie zrealizować, co może 

mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, wyniki finansowe i jej perspektywy rozwoju. 

1.1.10 Ryzyko związane z realizacją projektów na podstawie umów konsorcjum 

Istotną cześć prowadzonych projektów Emitent realizuje jako członek konsorcjum (w tym większość jako ich lider), przez 

co realizacja tych projektów uzależniona jest od partnerów biznesowych i badawczych. Partner może nie dotrzymać 

warunków danej umowy w zakresie np.: wytworzenia prototypów lub finalnych rozwiązań, co może prowadzić do 

niedotrzymania terminów wynikających z harmonogramów Spółki. Nie można również wykluczyć niewystarczającej 

jakości dostarczonych elementów przez członka konsorcjum.  

Ponadto jakiekolwiek opóźnienia, trudności ze strony tych podmiotów mogą mieć znaczące skutki dla działalności 

Emitenta ze względu na brak możliwości szybkiego znalezienia innego podmiotu i rozpoczęcia z nim współpracy. 

Ziszczenie się takiego ryzyka mogłoby w istotny, negatywny sposób wpłynąć na przychody, wyniki i perspektywy rozwoju 

Emitenta. 

1.1.11 Ryzyko związane z realizacją projektów objętych dofinansowaniem 

Działalność gospodarcza Emitenta polega między innymi na realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych 

ze środków publicznych za pośrednictwem organizacji zajmujących się oceną i finansowaniem projektów badawczo-
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rozwojowych, to jest z: (i) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; (ii) Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii; (iii) 

Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego; (iv) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; oraz (v) Europejskiej 

Agencji Kosmicznej. Niezrealizowanie czy też niepełne lub nieprawidłowe zrealizowanie umów z powołanymi 

podmiotami, poza zwykłą odpowiedzialnością odszkodowawczą, może skutkować szczególnymi sankcjami takimi jak: 

konieczność zwrotu otrzymanych już kwot dofinansowania, czy też innych środków otrzymanych na realizację projektów 

oraz utrudnić otrzymanie grantów na realizację podobnych projektów w przyszłości.  

Emitent realizuje projekty finansowane lub współfinansowane ze środków publicznych jako członek konsorcjów, na 

podstawie szeregu umów konsorcjum które zawarł w celu wspólnego realizowania projektów z innymi podmiotami. W 

większości projektów Emitent działa jako lider konsorcjum. W stosunkach zobowiązaniowych, w których Emitent działa  

jako członek konsorcjum ryzykiem Emitenta jest uprawnienie instytucji finansującej do ich wypowiedzenia lub 

rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn zależnych od innych członków konsorcjów, tj. z przyczyn 

niezależnych od Emitenta, co wiąże się z dalszym ryzykiem zwrotu dofinansowania z przyczyn niezależnych od Emitenta. 

Ponadto, w przypadku rozwiązania umów, w których Emitent działa jako Lider konsorcjum, na Emitencie spoczywa 

obowiązek zwrotu do instytucji finansującej otrzymanych już kwot dofinansowania czy innych środków otrzymanych na 

realizację projektów także w części, którą Emitent przekazał innemu członkowi konsorcjum, niezależnie od tego czy 

wcześniej członek konsorcjum zwróci Emitentowi przekazane środki. Zwrot dofinansowania może zatem obciążyć w 

całości Emitenta, który następczo będzie uprawniony do dochodzenia zwrotu środków od innych członków konsorcjów.  

Umowy o dofinansowanie, których stroną jest Emitent określają formy wdrożenia projektu. Do wdrożenia projektu przez 

Emitenta może być niezbędne uzyskanie przez Emitenta prawa do korzystania z wyników badań przemysłowych i prac 

rozwojowych przysługujących członkowi konsorcjum – zakup tych praw lub uzyskanie licencji na korzystanie z tych praw 

(zgodnie z zawartymi umowami prawa te mogą przysługiwać członkom konsorcjum proporcjonalnie do ich faktycznego 

udziału  w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowanych). Zakup lub uzyskanie licencji do tych praw powinien nastąpić po 

cenach rynkowych. Nie można wykluczyć, że z uwagi na treść umów konsorcjów, komercjalizacja wyników badań będzie 

utrudniona w przypadkach nieuzgodnienia z członkiem konsorcjów warunków uzyskania prawa do korzystania z wyników 

badań przemysłowych i prac rozwojowych.  

Wdrożenie projektu w inny sposób niż wynikający z umów uprawnia instytucję finansującą do rozwiązania umowy i 

żądania zwrotu dofinansowania.  

Dodatkowo, z uwagi na wartość kontraktów zawieranych z wyżej wymienionymi podmiotami, na ryzyko szczególnych 

sankcji, jakie mogą wyniknąć z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania poszczególnych umów, nakłada się ryzyko 

ubezpieczeniowe związane z faktem, że Emitent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ograniczone do 

kwoty 1.200.000 złotych, którego warunki jednocześnie wyłączają ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody: (i) 

wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktów do obrotu; (ii) szkody w rzeczach 

wyprodukowanych za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń; oraz (iii) szkody wyrządzone innym producentom wskutek 

zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej obróbki wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego. W 

związku z powyższym istnieje ryzyko, że ewentualnych szkód spowodowanych niewykonaniem lub nieprawidłowym 

wykonaniem kluczowej umowy nie uda się w całości pokryć z polisy ubezpieczeniowej. 

Emitent wskazuje, że realizuje projekty określone tymi umowami z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z 

wszelkimi zasadami sztuki i przy zachowaniu wszelkich norm i standardów rynkowych dotyczących prowadzenia prac 

badawczo rozwojowych w branży kosmicznej, korzystając z bogatego doświadczenia swojej kadry i posiadanych zasobów. 

Emitent wskazuje, że konsultuje na bieżąco postępy w pracach prowadzonych na rzecz wymienionych strategicznych 

kontrahentów w ramach zleconych i dofinansowywanych projektów, bierze pod uwagę wszelkie ich sugestie i opinie. 

Podejmowane przez Emitenta działania zapewniają, w ocenie Emitenta prawidłową realizację umów ze strategicznymi 

partnerami. 

W przypadku materializacji powyższego ryzyka, Emitent mógłby zostać narażony na poniesienie znaczących strat 

finansowych, związanych z koniecznością zwrotu otrzymanych środków finansowych. Niezrealizowanie lub 

nieprawidłowe zrealizowanie projektów badawczych objętych umowami z partnerami publicznymi mogłoby także 

negatywnie wpłynąć na renomę Emitenta w branży. W związku z powyższym Emitent ocenia istotność opisanego ryzyka 

jako wysoką, natomiast z uwagi na stale podejmowane przez Emitenta działania w zakresie należytej staranności 

wymaganej od profesjonalisty, w ramach realizacji projektów badawczych oraz pozytywne doświadczenia z już 

zrealizowanych i rozliczonych projektów z dofinansowaniem – szansę na realizację ryzyka Emitent ocenia jako niską. 
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1.1.12 Ryzyko związane ze sporami dotyczącymi własności intelektualnej 

Działalność gospodarcza Emitenta w dużym stopniu opiera się na korzystaniu z własności intelektualnej – w tym w zakresie 

opracowywania i wdrażania oraz komercjalizacji własnych rozwiązań, prowadzeniu badań i tworzeniu oraz 

współtworzeniu projektów technologicznych. Z działalnością tego rodzaju w sposób naturalny wiążą się określone ryzyka, 

to jest: (i) ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe 

etc.) należących do podmiotów trzecich; (ii) ryzyko naruszenia przez osoby trzecie praw własności intelektualnej 

należących do Emitenta (kradzież danych, nielegalne kopiowanie rozwiązań etc.); oraz (iii) ryzyko sporu o prawa autorskie 

lub prawa wynalazcze z pracownikami i współpracownikami Emitenta, którzy opracowują określone przedmioty własności 

intelektualnej dla Emitenta. 

Emitent podejmuje aktywne działania w zakresie minimalizacji wystąpienia ryzyka sporów co do własności intelektualnej. 

W zakresie ryzyka naruszenia praw osób trzecich, Emitent podejmuje starania w przedmiocie zapewnienia braku tego 

rodzaju naruszeń poprzez ocenę ryzyka takiego naruszenia oraz, w uzasadnionych rodzajem projektu przypadkach – 

badaniem czystości patentowej określonych rozwiązań. W zakresie ryzyka naruszenia praw własności intelektualnej 

Emitenta przez osoby trzecie, Emitent ocenia, że rozwiązania opracowywane i komercjalizowane przez Emitenta co do 

zasady nie spełniają warunków określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej i nie 

są objęte ochroną jako wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, czy topografie układów scalonych. Rozwiązania 

rozwijane przez Emitenta podlegają ochronie na podstawie przepisów regulujących prawa autorskie, ochronę baz danych 

oraz jako tajemnica przedsiębiorstwa. Emitent podejmuje czynne starania o zabezpieczenie swoich danych oraz innych 

przedmiotów własności intelektualnej stosując zabezpieczenia sieci informatycznych odpowiadające standardom 

rynkowym oraz wprowadzając odpowiednie rozwiązania organizacyjne (np. postanowienia dot. poufności w umowach z 

pracownikami i współpracownikami), pozwalające uchronić własność intelektualną Emitenta przed dostępem osób 

nieuprawnionych. W zakresie ryzyka sporu o prawa własności intelektualnej z pracownikami i współpracownikami 

Emitenta, Emitent podejmuje czynne działania celem eliminacji takiego ryzyka poprzez zlecanie prac nad przedmiotami 

własności intelektualnej wyłącznie swoim pracownikom, którzy przekazują majątkowe prawa autorskie Emitentowi 

zarówno na podstawie samych postanowień tych umów jak i stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Spór co do własności intelektualnej, z której Emitent korzysta w swojej bieżącej działalności mógłby narazić Emitenta na 

ryzyko poniesienia znaczącej szkody – odbijając się w przypadku przegrania takiego sporu zarówno na wynikach 

finansowych Emitenta jak i możliwości jego rozwoju – a w konsekwencji także na wartość jego akcji. Z powyższego 

powodu Emitent ocenia istotność opisanego ryzyka jako wysoką, natomiast z uwagi na stale podejmowane działania 

zapobiegawcze i zabezpieczające wskazane powyżej – zagrożenie zrealizowania się tego ryzyka Emitent ocenia jako 

niskie. 

Na Datę Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest stroną żadnego sporu dotyczącego praw własności intelektualnej. 

1.1.13 Ryzyko związane z pandemią COVID-19 

Istotnym zdarzeniem mogącym mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta jest kontynuacja pandemii koronawirusa 

wywołującego chorobę COVID-19. Przeprowadzona przez Spółkę analiza wskazuje, iż pandemia COVID-19 może 

negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną Spółki, w szczególności w obszarze zaopatrzenia i logistyki dostaw, a tym 

samym na jej sytuację i wyniki finansowe. Dodatkowo w związku z wdrożonymi w wielu krajach na świecie obostrzeniami 

dotyczącymi przemieszczania się osób i odwołaniem imprez targowych, czy warsztatów oraz możliwości organizacji 

spotkań z kontrahentami (B2B), Emitent ograniczył wyjazdy służbowe, a proces pozyskiwania nowych zleceń realizował 

za pomocą kontaktu zdalnego. 

W zakresie organizacji pracy Emitenta, pandemia COVID-19 spowodowała sięgnięcie przez Emitenta do rozwiązań 

mających na celu zapewnienie ciągłego i niezakłóconego działania Spółki oraz ograniczenie strat w przypadku wystąpienia 

niekorzystnych zdarzeń wewnętrznych i zewnętrznych mogących zakłócić tę działalność. Rozwiązania wprowadzone 

przez Emitenta, m.in. praca zdalna, pozwalają na zachowanie ciągłości działania pomimo zaistniałej sytuacji. Dotyczy to 

w szczególności kontynuowania prac nad rozwojem i udoskonalaniem produktów Emitenta. W Spółce (w dziale produkcji) 

wprowadzono również rotacyjny system pracy przez rozdzielne osobowo zespoły, tak aby wyłączenie jednego zespołu 
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produkcja nie powodowało całkowitego zatrzymania produkcji (ustalono, iż w razie potrzeby do obsługi maszyn 

produkcyjnych mogą być delegowani pracownicy Departamentu Inżynieryjnego). 

1.1.14 Ryzyko związane ze zmianami regulacji podatkowych 

System podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej, któremu podlega Emitent, ulega częstym zmianom. Ponadto duża część 

przepisów prawa podatkowego jest niejasna, ich interpretacja często nie jest jednoznaczna, a praktyka organów 

podatkowych często nie jest jednolita. W szczególności pojawiają się liczne wątpliwości co do interpretacji przepisów 

prawa podatkowego, które to interpretacje dodatkowo ulegają wielokrotnie zmianom w czasie. Ze względu na częste 

zmiany przepisów prawa podatkowego oraz różne interpretacje tych przepisów, ryzyko związane z polskimi przepisami 

podatkowymi może być wyższe niż w innych jurysdykcjach podatkowych. W przypadku emitenta jest to szczególnie 

istotne z uwagi na okoliczność, iż Emitent prowadzi działalność gospodarczą, w toku której opracowuje i korzysta z 

przedmiotów własności intelektualnej, w tym także utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, co może budzić dodatkowe wątpliwości przy interpretacji przepisów i prawidłowym 

rozliczaniu podatków. Od 1 stycznia 2018 roku bowiem zawężeniu uległ zakres przychodów z tytułu rozporządzania lub 

korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, od których koszty ich uzyskania 

można obliczać według zryczałtowanej stawki 50%. Przepisy powyższe są stosunkowo nowe i nie posiadają jeszcze 

utrwalonej i niebudzącej wątpliwości linii interpretacyjnej, a charakteryzują się możliwością wystąpienia różnych 

interpretacji, co skutkuje powstaniem ryzyka nieprawidłowego obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od 

pracowników przez Emitenta i tym samym naruszenia jego obowiązków jako płatnika tego podatku. Powyższe może 

wiązać się z odpowiedzialnością Emitenta. 

Nie można zapewnić, że nie zajdą zmiany w przepisach polskiego lub innego prawa podatkowego które będą niekorzystne 

dla Emitenta, ani że polskie lub europejskie organy podatkowe nie przyjmą odmiennej albo niekorzystnej dla Emitenta 

interpretacji przepisów prawa podatkowego. Skutkiem tego mogą być spory z organami podatkowymi, podważenie przez 

nie rozliczeń podatkowych Emitenta, a także określenie wysokości zaległości podatkowych wraz z odsetkami, a w 

skrajnych przypadkach również oszacowanie wysokości zobowiązań podatkowych w drodze decyzji administracyjnej i 

nałożenie kar na Emitenta. Realizacja powyższego ryzyka może w znaczący negatywny sposób wpłynąć na wynik 

finansowy Emitenta i cenę akcji Emitenta. 

1.1.15 Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych 

Emitent jest narażony na ryzyko zmian regulacji w otoczeniu prawnym, w którym Emitent prowadzi działalność. Regulacje 

prawne mogą ulegać zmianom, a interpretacja przepisów prawa, nawet takich, które nie ulegają zmianom, przez sądy oraz 

organy administracji publicznej może nie być jednolita, przy czym ryzyko braku spójności orzeczniczej występuje zarówno 

na płaszczyźnie terytorialnej (różna interpretacja przepisów w różnych częściach kraju) jak i czasowej (zmienność 

interpretacji w czasie). Niektóre normy budzą wątpliwości interpretacyjne ze względu na ich niejednoznaczność, co rodzi 

ryzyko nałożenia kar administracyjnych lub finansowych oraz naraża Emitenta na ryzyko podnoszenia roszczeń przez inne 

podmioty w przypadku przyjęcia niewłaściwej wykładni prawnej. 

Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, które w ostatnich latach ulegały częstym 

zmianom, to przede wszystkim: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe, prawo przedsiębiorców, 

prawo ochrony środowiska oraz prawo ochrony danych osobowych. Ponadto, w związku z ciągłym postępem 

technologicznym nie można jednoznacznie wskazać jak mogą zmienić się przepisy regulujące obszary dotknięte takim 

postępem. Nie można wykluczyć, że zmiany przepisów prawa będą miały negatywny wpływ na Emitenta i możliwość 

prowadzenia przez niego działalności w dotychczasowym kształcie, w tym poprzez nałożenie kolejnych ograniczeń lub 

wymogów na prowadzenie działalności przez Emitenta. 

Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych ryzyk może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową, perspektywy rozwoju i wyniki Emitenta, a więc także na cenę rynkową akcji Emitenta. 

1.1.16 Ryzyko utraty kontroli nad informacjami poufnymi 

Emitent prowadzi działalność gospodarczą w istotnej części opartą o przedmioty własności intelektualnej, które 

jednocześnie nie spełniają warunków określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej 

i nie podlegają ochronie jako wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe albo topografie układów scalonych. 
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Przedmioty własności intelektualnej wykorzystywane przez Emitenta stanowią głównie utwory w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również jako know-how oraz tajemnica 

przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że w przypadku odejścia od Emitenta kluczowych pracowników, którzy mają dostęp 

do wiedzy stanowiącej powyższe przedmioty własności intelektualnej lub wykradzenia odpowiednich danych, istnieje 

ryzyko ich wykorzystania przez konkurencję lub pojawienia się nowej konkurencji wykorzystującej takie przedmioty 

własności intelektualnej. Ryzyko w powyższym zakresie wynika w szczególności z faktu, że dochodzenie roszczeń i 

ochrona praw do własności intelektualnej nie podlegającej wpisowi do publicznego rejestru są bardziej czasochłonne i 

wymagają większego zaangażowania środków niż ochrona praw własności przemysłowych takich jak np. zarejestrowane 

wynalazki, przede wszystkim z uwagi na dalej idące obowiązki dowodowe. 

Spółka dokłada należytej staranności celem zapobieżenia powyższemu ryzyku, w szczególności poprzez stosowanie 

odpowiednich postanowień umownych dotyczących poufności ze wszystkimi swoimi pracownikami i współpracownikami 

jak również stosując spełniające standardy rynkowe zabezpieczenia systemów informatycznych. Emitent ocenia powyższe 

ryzyko jako istotne, ale z uwagi na stosowane środki zapobiegawcze, Emitent ocenia szansę jego zrealizowania jako niskie. 

1.2. Czynniki ryzyka o charakterze finansowym 

1.2.1 Ryzyko związane z kształtowaniem się kursów walutowych 

Spółka dokonuje zakupów oraz sprzedaży produktów i usług w walutach obcych (głównie w EUR i USD), w związku z 

czym jest narażona na występowanie ryzyka kursowego. Dokonywane przez Emitenta zakupy obejmują komponenty do 

produkcji kontraktowej (usług montażu elektronicznego) i produkcji wyrobów dla odbiorców aparatury naukowej 

(Scientific Instrumentation), a także usługi podwykonawców w projektach realizowanych na rzecz Europejskiej Agencji 

Kosmicznej denominowane w EUR. 

W 2019 roku wartość, zrealizowanych przez CREOTECH, zakupów denominowanych w walutach obcych wynosiła 17 

871 401,76 zł, co stanowiło 78 % zakupów ogółem dokonanych przez Spółkę w tym okresie. Natomiast łączne przychody 

zrealizowane przez Emitenta w w/w okresie w walutach obcych wynosiły 22 705 805,49 zł i stanowiły 89% przychodów 

ze sprzedaży ogółem osiągniętych przez Spółkę w tym okresie. W okresie 2020 r. wartości te kształtowały się odpowiednio 

i wyniosły: zakupy denominowane w walutach obcych: 19 926 623,05 zł (71% zakupów ogółem), przychody ze sprzedaży: 

24 255 743,03 zł (83% przychodów ogółem). 

Istnieje zatem ryzyko, iż ewentualne wahania kursu EUR skutkujące wzmocnieniem EUR względem waluty polskiej mogą 

mieć negatywny wpływ na sytuację i wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Spółka celem ograniczenia potencjalnego 

wpływu ryzyka walutowego na osiągane wyniki finansowe zawiera umowy z podwykonawcami w walucie kontraktu, co 

pozwala jej na osiągnięcie efektów naturalnego hedgingu walutowego. 

1.2.2 Ryzyko zmian stóp procentowych 

CREOTECH jest stroną umów kredytowych i leasingowych opartych o zmienne stopy procentowe. W związku z tym 

Emitent narażony jest na ryzyko zmian stóp procentowych zarówno w odniesieniu do zaciągniętych kredytów, jak również 

w przypadku zaciągania nowego lub refinansowania istniejącego zadłużenia. Ewentualny wzrost stóp procentowych może 

spowodować wzrost kosztów finansowych Spółki, a tym samym wpłynąć negatywnie na osiągane przez nią wyniki 

finansowe. 

1.2.3 Ryzyko niewywiązywania się przez odbiorców z terminów płatności 

Spółka działając na kilku rynkach (sektor kosmiczny, dane satelitarne i systemy dronowe, produkcja elektroniki, aparatura 

naukowo-pomiarowa oraz podsystemy komputerów kwantowych) posiada kilka modeli rozliczania należności ze swoimi 

kontrahentami.  

Emitent realizuje zarówno kontrakty samodzielnie, jak też jako lider konsorcjum (w szczególności w obszarze projektów 

kosmicznych oraz produkcji kontraktowej i rozwiązań przemysłowych oraz specjalistycznych systemów elektronicznych 

mających zastosowanie głównie w działalności badawczo-rozwojowej i naukowej) oraz jako podwykonawca innych 

podmiotów (głównie w projektach kosmicznych). Rozliczenie płatności w takich przypadkach następuje po osiągnięciu 

odpowiednich kroków milowych w całym projekcie lub też zrealizowaniu przez wszystkie podmioty uczestniczące w 
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projekcie zadań określonych w kontrakcie (projekty kosmiczne) albo dostarczeniu przez CREOTECH zakontraktowanych 

przez odbiorców określonych produktów i usług (w szczególności w obszarze produkcji kontraktowej i rozwiązań 

przemysłowych oraz specjalistycznych systemów elektronicznych mających zastosowanie głównie w działalności 

badawczo-rozwojowej i naukowej). 

W związku z tym w przypadku nieterminowego wywiązywania się odbiorców z zobowiązań wobec Emitenta istnieje 

ryzyko pogorszenia się jej płynności finansowej, a w konsekwencji jej wyników finansowych. 

Dodatkowo w projektach kosmicznych realizowanych przez CREOTECH w modelu podwykonawczym (w których 

CREOTECH jest podwykonawcą) lub też lidera konsorcjum, Spółka narażona jest na ryzyko wystąpienia opóźnień w 

realizacji płatności albowiem może wystąpić sytuacja, w której nawet w przypadku zrealizowania przez Emitenta 

wszystkich zadań wynikających z kontraktu należność regulowana jest przez zleceniobiorcę dopiero po zakończeniu prac 

przez pozostałych uczestników projektu. Emitent stara się ograniczyć ryzyko wystąpienia opóźnień takich płatności 

poprzez staranne przestrzeganie zapisów kontraktowych, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i procedur 

dla świadczonych usług (w modelu podwykonawczym) oraz ścisłą współpracę w z podwykonawcami i wspieranie ich w 

szczególności w obszarze przygotowania dokumentacji (w modelu lidera konsorcjum). 

1.2.4 Ryzyko nieskoordynowania wpływów i wypływów finansowych związane ze specyfiką 

działalności Emitenta 

Spółka prowadzi bardzo działalność w bardzo wielu modelach rozliczeniowych, np.: 

• projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, które fakturowane są po rozliczeniu określonych kamieni 

milowych – Spółka ponosi na bieżąco koszty realizacji projektu, a płatności ze strony Europejskiej Agencji 

Kosmicznej dokonywane są dopiero po osiągnięciu zakładanego kamienia milowego, 

• sprzedaż w segmencie aparatury naukowo-pomiarowej („Science”) oraz produkcji elektroniki – relatywnie 

standardowa działalność produkcyjno-usługowa, gdzie Spółka musi nieraz ze sporym wyprzedzeniem 

zamówić wymagane specyficzne komponenty, a terminy płatności klientów w niektórych przypadkach 

dochodzą nawet do 2 miesięcy, 

• realizacja projektów B+R w modelu dotacyjnym – W zależności od konkretnego projektu, bądź konkretnej 

fazy projektowej występują 2 modele rozliczeniowe: 

o Zaliczki – płatności częściowe dotacji przed rozpoczęciem danego etapu (alokowane na specjalnym 

koncie projektowym, z którego środki można przeznaczać tylko na cele związane z projektem), 

o Refundacje – podobnie jak w przypadku projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej – płatności 

uzyskiwane dopiero po osiągnięciu określonych kamieni milowych; 

Z uwagi na powyższe istnieje ryzyko przejściowych trudności płynnościowych związanych z nieskoordynowaniem 

wpływów i wypływów (ponoszenia znacznej wartości wydatków, z których wpływy odzyskiwane są w późniejszym 

okresie). 

Na Datę Dokumentu Informacyjnego Spółka posiada jednakże otwartą linię kredytową do limitu 4 mln PLN pod kontrakty 

handlowe, co pozwala finansować opisane potencjalne przejściowe niedobory środków pieniężnych. 

1.2.5 Ryzyko związane z finansowaniem zewnętrznym 

Od początku rozpoczęcia działalności Spółki podstawowymi źródłami finansowania Spółki były wkłady założycieli i 

środki pozyskane od inwestorów zewnętrznych, środki pozyskane z programów wsparcia takich, jak również dotacje oraz 

granty i nadwyżki generowane przez operacyjne segmenty działalności. Dalszy rozwój Spółki wymagał będzie poniesienia 

znacznych nakładów finansowych związanych z realizacją projektów B+R, których efekty komercyjne będą widoczne 

dopiero w kolejnych latach. Istnieje ryzyko, iż w przypadku, gdyby Spółka nie mogła pozyskać finansowania zewnętrznego 

w oczekiwanej wysokości i w oczekiwanym czasie, wówczas strategia rozwoju Emitenta może ulec zmianie lub też 
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zakładane w niej cele mogą zostać zrealizowane w dłuższym horyzoncie czasowym, co może w konsekwencji wpłynąć na 

perspektywy rozwoju oraz sytuację finansową Emitenta. 

1.2.6 Ryzyko związane z dotacjami pozyskiwanymi ze środków publicznych 

Emitent korzystał i korzysta z grantów i dotacji, spośród których najistotniejsze pod względem wartości są regulowane 

następującymi umowami: 

a) umowa z dnia 24 listopada 2017 roku o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 pod nazwą „Projekt RENESANS, platforma satelitarna w nowym 

standardzie HyperCub”, współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Instytucja finansująca przyznała beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 14.987.937,32 zł, 

b) umowa z dnia 17 czerwca 2020 roku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 pod nazwą „System mikrosatelitarny EagleEye”, współfinansowanego za 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytucja finansująca przyznała beneficjentowi 

dofinansowanie 

w kwocie 12.822.884,38 zł – projekt realizowany w konsorcjum ze Scanway i CBK, 

c) umowa z dnia 6 grudnia 2019 roku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza po 

nazwą „Innowacyjna autonomiczna kamera do monitorowania obiektów bliskich Ziemi”, 

współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Instytucja finansująca przyznała 

beneficjentowi dofinansowanie 

w kwocie 5.451.659,70 zł, 

d) umowa z dnia 3 grudnia 2019 roku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza po 

nazwą „POLON (POLski mOduł Napędowy)”, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju. Instytucja finansująca przyznała beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 6.836.315,00 

zł – projekt realizowanyw konsorcjum z ILOT. 

e) umowa z dnia 7 grudnia 2020 roku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza po 

nazwą „System Automatycznego Monitorowania Przeszkód Lotniczych – SAMPLE””, współfinansowanego 

ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Instytucja finansująca przyznała beneficjentowi 

dofinansowanie 

w kwocie 5.584.291,42  zł – projekt realizowany w konsorcjum z AP-Tech i Polską Agencją Żeglugi 

Powietrznej.  

W celu otrzymania finansowania ze środków publicznych Emitent musi spełnić określone warunki konkursowe. 

Korzystanie z dotacji powoduje, iż Emitent pozyskuje środki finansowe, które następnie rozlicza zgodnie z wnioskiem i 

umową o dofinansowanie. Istnieje ryzyko, że koszty poniesione przez Spółkę na projekty badawcze zostaną 

zakwestionowane, a ostateczna kwota dofinansowania będzie podlegać redukcji. Emitent ponadto narażony jest także na 

ryzyko żądania zwrotu otrzymanych dotacji, przy czym procedura taka może być wszczęta jedynie w okolicznościach 

wykorzystywania dotacji niezgodnie z założeniami umowy na dofinansowanie. Z kolei ewentualnie wydłużający się czas 

na rozpatrywane przez agencje rządowe rozliczeń zaliczek i wniosków o płatność może powodować konieczność 

wydatkowania dużych kwot ze środków własnych zanim zostaną one zrefundowane. Ziszczenie się powyższych ryzyk 

odbiłoby się niekorzystnie na realizacji przyjętej przez Emitenta strategii rozwoju i jego płynności finansowej.  

1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i inwestycją w Akcje 

Poniżej przedstawione zostały czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje. Część z ryzyk może znaleźć zastosowanie 

do Spółki lub Akcji w sytuacji uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej lub po wprowadzeniu Akcji do obrotu w 

ASO. W konsekwencji ta część czynników ryzyka nie będzie miała znaczenia w razie nieuzyskania przez Spółkę statusu 

spółki publicznej lub odmowy wprowadzenia przez Organizatora ASO Akcji do obrotu w ASO. 
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1.3.1 Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje 

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje powinien ustalić czy inwestycja w Akcje jest dla niego odpowiednią 

inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny Inwestor powinien: 

1) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji oraz korzyści i ryzyka 

związanego z inwestowaniem w Akcje, 

2) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, 

w kontekście jego sytuacji finansowej, inwestycji w Akcje oraz wpływu inwestycji w Akcje na jego ogólny 

portfel inwestycyjny, 

3) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka 

związanego z inwestowaniem w Akcje, 

4) w pełni rozumieć warunki emisji Akcji oraz posiadać znajomość rynków finansowych, 

5) posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych 

scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które 

mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka. 

Dodatkowo, działalność inwestycyjna realizowana przez podmioty, które potencjalnie dokonają inwestycji w Akcje, 

podlega przepisom regulującym dokonywanie takich inwestycji lub regulacjom przyjętym przez właściwe organy tych 

podmiotów. Każda osoba rozważająca inwestycję w Akcje powinna skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi w 

celu ustalenia czy oraz w jakim zakresie:  

1) Akcje stanowią dla niej inwestycję dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów prawa, 

2) Akcje mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie różnego rodzaju zadłużenia, 

3) Oraz obowiązują inne ograniczenia w zakresie nabycia lub zastawiania Akcji przez taki podmiot.  

Instytucje finansowe powinny uzyskać poradę od swojego doradcy prawnego lub sprawdzić stosowne przepisy w celu 

ustalenia, jaka jest właściwa klasyfikacja Akcji z punktu widzenia zarządzania ryzykiem lub podobnych zasad. 

1.3.2 Ryzyko z wątpliwościami co do interpretacji oraz możliwymi zmianami przepisów polskiego 

prawa podatkowego dotyczących opodatkowania inwestorów 

Ryzyko związane z prawem podatkowym w Polsce jest większe niż w innych systemach prawnych na rynkach 

rozwiniętych. Dotyczy to także zagadnień związanych z zasadami opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez 

inwestorów w związku z nabywaniem, posiadaniem oraz zbywaniem przez nich papierów wartościowych. Ponadto nie 

można zagwarantować, że nie zostaną wprowadzone w przepisach podatkowych zmiany w wyżej wymienionym zakresie, 

wprowadzające regulacje niekorzystne dla inwestorów. Ponadto, nie można wykluczyć ryzyka dokonania przez organy 

podatkowe odmiennej od dotychczasowej, niekorzystnej dla inwestorów interpretacji przepisów podatkowych. 

Materializacja powyższych ryzyk może mieć niekorzystny wpływ na efektywną wysokość obciążeń podatkowych i 

faktyczny zysk z inwestycji w Akcje. 

1.3.3 Ryzyko związane z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowego kapitału, którego 

pozyskanie na korzystnych warunkach może być utrudnione lub niemożliwe 

W dotychczasowej historii Spółki nie wystąpiły istotne problemy z pozyskaniem kapitału pozwalającego zarówno na 

prowadzenie i rozwój jej działalności, jednakże Emitent nie może zagwarantować, iż nie będzie musiał pozyskać w 

przyszłości dodatkowego kapitału na działania związane z prowadzoną działalnością lub realizację zamierzonej strategii 

rozwoju, ani że uda się mu pozyskać dodatkowy kapitał na korzystnych warunkach i w wymaganym terminie. 

Możliwość pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę może być ograniczona między innymi ze względu na:  
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(i) przyszłą kondycję finansową Spółki oraz jej wyniki operacyjne;  

(ii) warunki rynkowe, gospodarcze, polityczne i inne, w kraju i na świecie, determinujące pozyskiwanie kapitału 

przez podmioty gospodarcze. 

Ponadto, przeprowadzenie przez Spółkę emisji nowych akcji w przyszłości (także w ramach emisji z wyłączeniem prawa 

poboru, co jest możliwe: (i) w przypadku emisji w granicach kapitału docelowego przewidzianego statutem Spółki za 

zgodą Rady Nadzorczej, oraz (ii) w przypadku emisji dokonywanej przez Walne Zgromadzenie, zgodnie ze statutem do 

czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. („Agencja”) posiada co najmniej 5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki 

po podjęciu uchwały większością 85% głosów, a w pozostałych przypadkach, to jest gdy udział Agencji spadnie poniżej 

wspomnianego progu, większością 80% oddanych głosów), ofert zamiennych dłużnych lub udziałowych papierów 

wartościowych, czy też sprzedaż w przyszłości znaczącej liczby akcji Spółki lub papierów wartościowych 

reprezentujących prawa do akcji Spółki przez głównych akcjonariuszy, a także oczekiwanie, iż taka emisja lub sprzedaż 

będzie mogła zostać dokonana, może mieć niekorzystny wpływ na cenę rynkową akcji Spółki. Może również niekorzystnie 

wpłynąć na zdolność Spółki do pozyskania kapitału w drodze publicznej lub prywatnej oferty akcji, czy też innych 

papierów wartościowych. 

Dodatkowo, obejmowanie nowo emitowanych akcji Spółki w ramach przyszłych ofert oraz w wykonaniu prawa do objęcia 

akcji wynikającego z warrantów subskrypcyjnych lub dłużnych zamiennych papierów wartościowych, które Spółka może 

wyemitować w przyszłości, może skutkować rozwodnieniem posiadanych przez obecnych akcjonariuszy Spółki praw 

majątkowych i praw głosu, jeżeli zostaną przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki lub jeżeli akcjonariusze Spółki podejmą decyzję o niewykonaniu prawa poboru albo innego prawa do objęcia akcji 

nowej emisji Spółki Mogą również skutkować obniżeniem ceny akcji Spółki. Możliwe jest także wystąpienie obydwu tych 

skutków jednocześnie. 

1.3.4 Ryzyko odmowy wprowadzenia lub wstrzymania wprowadzenia przez Organizatora ASO 

Akcji nowej emisji do ASO 

Zgodnie z § 15d Regulaminu ASO emitent, którego akcje zostały wprowadzone do ASO, zobowiązany jest złożyć wniosek 

o wprowadzenie do tego obrotu akcji tego samego rodzaju nowej emisji nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 

podwyższenia kapitału w wyniku emisji tych akcji albo od dnia ustania ograniczenia zbywalności tych akcji (jeżeli takie 

ograniczenie było ustanowione), chyba że z treści właściwej uchwały walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego lub w sprawie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego wynika wprost, że akcje te nie 

zostaną w tym terminie objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do ASO. 

Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator ASO podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w ASO 

instrumentów finansowych objętych wnioskiem o wprowadzenie, jeżeli:  

(i) nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w Regulaminie ASO, w szczególności, w przypadku gdy 

emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie, warunek by co 

najmniej 15% akcji Spółki objętych wnioskiem o wprowadzenie do ASO znajdowało się w posiadaniu co najmniej 

dziesięciu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką; lub  

(ii) Organizator ASO uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby 

bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników (przy czym dokonując oceny wniosku w tym zakresie 

Organizator ASO, uwzględniając rodzaj instrumentów finansowych objętych wnioskiem, bierze pod uwagę 

czynniki wymienione w Regulaminie ASO, w tym m.in. a) rozproszenie instrumentów finansowych objętych 

wnioskiem z punktu widzenia płynności obrotu tymi instrumentami w alternatywnym systemie, b) warunki oraz 

sposób przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych objętych wnioskiem, c) prowadzoną przez emitenta 

działalność oraz perspektywy jej rozwoju z uwzględnieniem źródeł jej finansowania lub 

(iii) Organizator ASO uzna, że dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 

instrumentów finansowych do ASO w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych określonych w 

Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO. 
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Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku odmowy wprowadzenia ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu 

w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty 

doręczenia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie 

sprawy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy 

decyzji o odmowie. 

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w ASO lub 

jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów 

finansowych do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy 

niż 10 dni. 

Nie można wykluczyć, że w przyszłości nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, a akcje wyemitowane w jego 

wyniku będą spełniały kryteria, o których mowa w § 15d Regulaminu ASO. W takim wypadku istnieje ryzyko odmowy 

lub wstrzymania wprowadzenia przez Organizatora ASO akcji nowych emisji do ASO na zasadach opisanych w 

powyższych akapitach. 

1.3.5 Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu 

kary upomnienia lub kary pieniężnej  

Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent 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, w szczególności obowiązki określone w § 15a i 15b lub w § 17-17b, organizator Alternatywnego Systemu 

może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:  

1) upomnieć emitenta, 

2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 PLN.  

Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, 

podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie 

dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w 

szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na 

warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu.  

Zgodnie § 17c ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na 

niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie 

obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone „Rozdziale V Obowiązki emitentów 

instrumentów finansowych w alternatywnym systemie” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, lub też nie 

wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, 

organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną 

nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie może przekraczać 50.000 zł. 

Stosownie do § 17c ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku nałożenia kary pieniężnej na 

podstawie § 17c ust. 3, Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanowienia § 17c ust. 2 Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu stosuje się odpowiednio.  

1.3.6 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Oferowanymi w ASO 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów Regulaminu ASO, Organizator ASO może 

zawiesić obrót instrumentami finansowymi:  

(i) na wniosek emitenta, 

(ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników oraz (iii) jeżeli emitent 

narusza przepisy obowiązujące w ASO. Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator ASO 

może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, 
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odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora ASO zachodzą uzasadnione obawy, że 

w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej. Jednocześnie zgodnie z 

§ 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego 

organu. Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu ASO Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi 

niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym 

lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest 

związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, 

manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie 

lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie 

zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego 

funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z § 17b ust. 3 Regulaminu ASO, w przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub 

braku jej wejścia w życie w 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez ASO decyzji o konieczności zawarcia takiej umowy, 

albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, Organizator ASO może 

zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia 

nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator ASO może 

wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w ASO. 

Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 3-3b w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy obrót akcjami jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub 

bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może żądać od Organizatora 

ASO zawieszenia obrotu tymi akcjami. W żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. 

Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki 

żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa 

powyżej, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 

ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów. 

1.3.7 Ryzyko związane z wykluczeniem obrotu Akcjami Oferowanymi w ASO 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu:  

(i) na wniosek emitenta w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich 

dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,  

(ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  

(iii) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO,  

(iv) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,  

(v) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy 

czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem 

połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO:  

(i) w przypadkach określonych przepisami prawa (w szczególności: w przypadku udzielenia przez Komisję 

Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz w 

przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji 

ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów 

postępowania), 
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(ii) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

(iii) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, 

Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO).  

Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu 

danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., 

jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia 

informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o 

emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie 

wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania 

rynku (§ 12 ust. 4 Regulaminu ASO). 

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie KNF, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane 

przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 

ASO lub bezpieczeństwu obrotu w nim dokonywanego lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie 

wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia 

wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy – nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi 

uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych 

instrumentów finansowych danego emitenta zgodnie z § 12a ust. 5 Regulaminu. 

1.3.8 Ryzyko związane z karami nakładane przez Organizatora ASO 

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących 

w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Rozdziale V 

Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), Organizator ASO 

może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć emitenta; albo (ii) nałożyć 

na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50 tys. zł. Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia 

lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań 

mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości. W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na 

niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje 

lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków 

nałożonych na niego zgodnie z akapitem powyżej, Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym 

kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt (ii) powyżej nie może przekraczać 50 tys. zł. 

1.3.9 Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 

Spółki notowane na NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie, w związku z czym KNF 

ma możliwość nakładania na nie kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z art. 96, 96a, 96b oraz 97, 97a i 97b Ustawy 

o ofercie a także art. 176 oraz art. 176a – 176n Ustawy o obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF na 

emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności 

obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie i Ustawy o obrocie. Przykładowo zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie 

emitent w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu ma obowiązek samodzielnego 

dokonania wpisu do ewidencji. W razie niedopełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie, KNF 

może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 100 tys. zł. 

Na podstawie art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie KNF może również wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych 

z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, 

na który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. 
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1.3.10 Ryzyko związane z obrotem Akcji w ASO, dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta oraz 

niskiej płynności tych akcji 

Akcje nie były przedmiotem notowań ani na rynku regulowanym, ani w ASO. Po ich wprowadzeniu do ASO nie da się 

przewidzieć, czy będą one przedmiotem aktywnego obrotu. Płynność Akcji oraz ich kurs stanowi wypadkową zleceń kupna 

i sprzedaży składanych przez inwestorów. Należy przy tym podkreślić, że płynność instrumentów finansowych 

wprowadzonych do ASO jest niższa niż tych, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Nie można także 

przewidzieć w jaki sposób będzie się kształtować cena Akcji, a szereg czynników wpływających na cenę Akcji jest 

niezależnych od Spółki. Płynność obrotu mogą ograniczać zawarte umowy dotyczące ograniczenia zbywalności akcji 

Spółki (lock-up), które zostały szczegółowo opisane w 4.26.2 Dokumentu Informacyjnego pt. „Umowy czasowego 

ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up”. Dodatkowo na płynność obrotu może również wpływać fakt, iż istotna część 

akcji serii A oraz wszystkie akcje serii B, C, D, E oraz F zostały objęte umowami typu lock-up. W związku z powyższym 

mogą występować trudności w zakupie bądź sprzedaży dużej liczby Akcji, co może przyczynić się odpowiednio do 

znaczącego wzrostu lub znaczącego spadku ich ceny, a w skrajnych przypadkach braku możliwości ich zakupu bądź 

sprzedaży, przy czym przewidzenie sytuacji związanej z wahaniami cen instrumentów finansowych zarówno w krótkim, 

średnim, jak i długim okresie jest trudne. Należy mieć na uwadze, że inwestowanie w instrumenty finansowe będące 

przedmiotem obrotu w ASO jest obarczone większym ryzykiem niż inwestowanie w instrumenty finansowe będące 

przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, papiery skarbowe czy jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 

gdyż jak wskazano wyżej, są to instrumenty mniej płynne, emitenci są z reguły firmami mniejszymi lub na wcześniejszym 

etapie rozwoju, co z kolei oznacza większą podatność na zmiany otoczenia rynkowego. Inwestorzy przed dokonaniem 

inwestycji w akcje Emitenta powinni wziąć pod uwagę wskazane w Dokumencie Informacyjnym czynniki ryzyka oraz 

wszelkie dostępne dane rynkowe i informacje, jakie odnoszą się do segmentu rynku i branży, w której działa Emitent, a 

także informacje publikowane przez Emitenta cyklicznie w postaci raportów bieżących i okresowych. 

1.3.11 Ryzyko spadku notowań akcji Spółki po zakończeniu okresu zbywalności Spółki (lock-up) lub 

w przypadku przekonania inwestorów, że sprzedaż będzie miała miejsce 

Pomiędzy akcjonariuszami Spółki istnieją umowy ograniczające zbywalność (umowy lock-up) łącznie 87,07% Akcji 

Spółki (z serii A, B, C, D, E, F, G), dających łącznie 87,07% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Po 

uwzględnieniu akcji nowej emisji akcje o ograniczonej zbywalności stanowią 76,92% ogólnej liczby akcji (łącznie z serią 

H). Szczegółowy opis postanowień umów lock up, odnoszących się do akcji, został zamieszczony w punkcie 4.26.2 

Dokumentu Informacyjnego pt. „Umowy czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up”. Umowy te ograniczają 

możliwość sprzedaży akcji Spółki w okresie 12 albo 24 miesięcy od daty pierwszego notowania Akcji Spółki na rynku 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Istnieje jednak ryzyko, iż po wygaśnięciu 

ograniczeń wynikających z tych umów, ww. akcjonariusze będą mogli zbyć Akcje Spółki. Nie ma pewności co do tego, 

czy w przyszłości ww. akcjonariusze będą chcieli sprzedać swoje Akcje. Cena rynkowa Akcji Spółki mogłaby istotnie 

spaść, jeżeli po wygaśnięciu wspomnianych wcześniej ograniczeń ww. akcjonariusze podejmą decyzje o sprzedaży Akcji 

lub gdyby uczestnicy rynku uznali, że istnieje taki zamiar. Sprzedaż znaczącej liczby Akcji Spółki w przyszłości lub 

przekonanie, że taka sprzedaż może mieć miejsce, mogłyby niekorzystnie wpłynąć na cenę rynkową Akcji Spółki, a także 

na zdolność Spółki do pozyskania kapitału w drodze oferty akcji lub innych papierów wartościowych. 

1.3.12 Ryzyko związane z naruszeniem Rozporządzenia MAR 

Emitent w związku z uzyskaniem w przyszłości statusu spółki publicznej narażony będzie na ryzyko związane z 

niewypełnianiem lub nienależytym wypełnianiem obowiązków informacyjnych określonych w Rozporządzeniu MAR. 

Uczestnicy rynku kapitałowego zobowiązani są do stosowania przepisów Rozporządzenia MAR od dnia 3 lipca 2016 r. 

Stosownie do art. 17 Rozporządzenia MAR, emitent zobowiązany jest do niezwłocznego podania do wiadomości 

publicznej informacji poufnych, czyli informacji spełniających kryteria określone w art. 7 Rozporządzenia MAR, które go 

bezpośrednio dotyczą, w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez 

opinię publiczną oraz, w stosownych przypadkach, w urzędowo ustanowionym systemie, o którym mowa w art. 21 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/UE. Emitent może na własną odpowiedzialność, opóźnić się z 

podaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych jedynie, jeśli spełnione są warunki z art. 17 ust. 4 

Rozporządzenia MAR. Jeżeli jednak poufność informacji, których podanie do publicznej wiadomości opóźniono, nie jest 

już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje do wiadomości publicznej. Na podstawie art. 17 ust. 
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8 Rozporządzenia MAR w przypadku, gdy emitent lub osoba działająca w jego imieniu, lub na jego rzecz ujawnia 

informacje poufne osobie trzeciej w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub 

obowiązków, musi równocześnie – w przypadku umyślnego ujawniania informacji – lub niezwłocznie – w przypadku 

nieumyślnego ujawnienia informacji – dokonać pełnego skutecznego ujawnienia informacji, chyba że osoba otrzymująca 

informacje jest zobowiązana do zachowania ich poufności, bez względu na to, czy taki obowiązek powstał na mocy 

przepisów ustawowych, wykonawczych, umowy spółki lub innej umowy. 

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie w przypadku, gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, 

o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 

4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim 

zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł. 

Na podstawie art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 

Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć m.in. na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta, 

karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o ofercie stosuje się 

odpowiednio. Zgodnie z art. 176 ust. 4 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści 

osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, 

zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Nie można wykluczyć, że Spółka nie będzie w sposób prawidłowy stosować wymogów Rozporządzenia MAR, co może 

skutkować m.in. nałożeniem na Spółkę lub członków organów i pracowników sankcji przez organy nadzoru, a w 

konsekwencji może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki. 

1.3.13 Ryzyko kwalifikacji akcji Spółki do segmentu NewConnect Alert 

W dniu 4 lipca 2016 r. weszła w życie Uchwała Nr 646/2016 Zarządu GPW z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w 

sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów 

(„Uchwała”), zmieniona Uchwałą Nr 201/2021 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2021 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 646/2016 

akcje notowane na rynku NewConnect mogą podlegać kwalifikacji do jednego z następujących segmentów: (i) 

NewConnect Focus; (ii) NewConnect Base; oraz (iii) NewConnect Alert. Do segmentu NewConnect Alert kwalifikowane 

są, z zastrzeżeniem § 6 Uchwały, akcje emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek: (i) średni 

kurs akcji emitenta był niższy niż 5 groszy; (ii) wartość księgowa emitenta lub grupy kapitałowej emitenta wykazana w 

ostatnim opublikowanym przez niego raporcie okresowym lub skonsolidowanym raporcie okresowym ma wartość ujemną; 

(iii) w kwartale, w którym dokonywana jest kwalifikacja oraz w okresie obejmującym 3 kwartały poprzedzające 

bezpośrednio ten kwartał na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej środków 

lub też zostały na niego nałożone w tym okresie w sumie dwa lub więcej z tych środków: (a) obowiązek określony w § 

15b Regulaminu ASO lub (b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu ASO lub (c) kara upomnienia na podstawie § 17c 

Regulaminu ASO lub (d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu ASO lub (e) zawieszenie obrotu akcjami emitenta 

na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO; (iv) akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 

1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu ASO; (v) biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego 

emitenta za ostatni rok obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za ostatni 

rok obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem 

kwalifikacji; (vi) obrót akcjami emitenta pozostaje zawieszony co najmniej od początku kwartału, w którym dokonywana 

jest kwalifikacja, na podstawie § 11 ust 1 pkt 2) lub 3) lub § 11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu lub w 

związku z żądaniem zawieszenia obrotu akcjami emitenta skierowanym do Giełdy przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NewConnect Alert, akcje te 

są: (i) oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie www.newconnect.pl oraz (ii) 

notowane w systemie kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników 

obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji. 

Pierwsza okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji Emitenta wprowadzanych do obrotu w ASO nastąpi nie wcześniej niż 

po upływie 3 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji, a do tego czasu akcje te będą zakwalifikowane do segmentu 

NewConnect Base, z zastrzeżeniem możliwości ich zakwalifikowania do segmentu NewConnect Alert w szczególnych 
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przypadkach przewidzianych w Uchwale. Kwalifikacja akcji Emitenta do segmentu NewConnect Alert może mieć 

niekorzystny wpływ na ich wycenę. 

Zgodnie z § 9 ust. 10 Regulaminu ASO akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie 

notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania 

do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie 

postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. 

Zgodnie z § 9 ust. 11 Regulaminu ASO akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, 

notowane są w systemie notowań ciągłych – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości 

uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu – o ile Organizator Alternatywnego 

Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem 

kursu jednolitego. 

1.3.14 Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z autoryzowanym doradcą, 

zawieszeniem prawa do wykonywania działalności autoryzowanego doradcy lub skreśleniem 

autoryzowanego doradcy z listy autoryzowanych doradców 

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku: 

1) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z autoryzowanym doradcą przed upływem okresu co najmniej 3 lat od 

dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, z wyłączeniem 

rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu ASO, 

2) zawieszenia prawa do działania autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie,  

3) skreślenia autoryzowanego doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO.  

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego podmiot ten 

wykonuje obowiązki autoryzowanego doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego 

uczestników. 

1.3.15 Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z animatorem rynku, lub 

zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w Alternatywnym Systemie 

Obrotu 

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ASO, warunkiem notowania 

instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania animatora rynku, który 

w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w 

zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych 

warunków animowania – określonych w Załączniku Nr 6 do Regulaminu ASO.  

Zgodnie z § 9 ust. 5 organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w 

alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa § 9 w ust. 3 Regulaminu ASO, w 

szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku 

lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez organizatora Alternatywnego Systemu.  

W przypadku, wskazanym powyżej, organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku, 

o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla 

poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.  

Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku (i) 

rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora 

rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań 

jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) rozwiązania 

lub wygaśnięcia właściwej umowy z animatorem rynku lub (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku 



Dokument Informacyjny Creotech Instruments S.A. 

Strona 24 z 281 

– o ile organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w 

systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.  

Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku, na podstawie umowy zawartej z organizatorem Alternatywnego 

Systemu, zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności instrumentów finansowych na 

własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomagania płynności obrotu instrumentami finansowymi 

danego emitenta, na zasadach określonych przez organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator ASO może zawiesić 

prawo wykonywania przez dany podmiot zadań Animatora Rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu lub umową, o której mowa powyżej.  

Jak wskazuje § 9 ust. 9 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej 

umowy z animatorem rynku, organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może postanowić o notowaniu instrumentów 

finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym 

określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku. 

1.3.16 Ryzyko związane z potencjalnym naruszeniem postanowień umów lock-up. 

Zarówno Emitent, jak i akcjonariusze Emitenta wskazani w punkcie 4.26.2 Dokumentu Informacyjnego pt. „Umowy 

czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up” zawarli umowy lock-up pomiędzy Emitentem, wspomnianymi 

akcjonariuszami oraz Firmą Inwestycyjną. Umowy te przewidują przez okresy wskazane w punkcie 4.26.2 Dokumentu 

Informacyjnego zakaz Rozporządzania Akcjami Emitenta przez wspomnianych akcjonariuszy, bez uprzedniej pisemnej 

zgody Firmy inwestycyjnej. Przyjęta we wspomnianych umowach definicja Rozporządzenia obejmuje swoim zakresem 

również obciążanie Akcji Emitenta wskutek zdarzeń leżących poza bezpośrednią kontrolą w/w akcjonariuszy, w 

szczególności takich jak zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, czy też ustanowienie zastawu skarbowego. Z uwagi na 

powyższą definicję nie można wykluczyć naruszenia postanowień wspomnianych umów lock-up w rezultacie zajścia 

takich zdarzeń, leżących które leżą poza bezpośrednią kontrolą akcjonariuszy, a prowadzących do obciążenia Akcji 

Emitenta w okresie objętym lock-up. Może to w konsekwencji prowadzić do rozporządzenia Akcjami Emitenta w 

znaczeniu tych umów, którego skutkiem może być zmiana w strukturze akcjonariatu wbrew przyjętym przez 

wspomnianych wyżej akcjonariuszy zobowiązaniom.   

1.3.17 Ryzyko związane z uprzywilejowaniem osobistym akcjonariuszy oraz wybranymi 

postanowieniami statutu Emitenta 

Akcjonariusze powinni mieć świadomość tego, że zgodnie z §28 ust. 2 oraz ust. 21 statutu Emitenta niektórym znaczącym 

akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo osobiste do powołania oraz odwołania członków Rady Nadzorczej. Zgodnie 

ze wspomnianymi postanowieniami statutu Emitenta Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.  przysługuje prawo osobiste do (i) 

wyłącznego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej tak długo jak Agencja Rozwoju Przemysłu 

S. A. posiada co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz (ii) powoływania i odwoływania jednego członka 

Rady Nadzorczej tak długo jak Agencja Rozwoju Przemysłu S. A.  posiada co najmniej 10% akcji, ale mniej niż 15% akcji 

w kapitale zakładowym Spółki. Wyłącza się jednocześnie prawo głosu Agencji przy powoływaniu i odwoływaniu 

pozostałych członków Rady Nadzorczej tak długo dopóki Agencja będzie posiadała mniej niż 40 % akcji w kapitale 

zakładowym Spółki, przy czym wyłączenie to nie dotyczy w żadnym wypadku głosowania grupami przy powoływaniu 

członków Rady Nadzorczej. Z kolei akcjonariuszom: Grzegorzowi Bronie, Grzegorzowi Kasprowiczowi, Pawłowi 

Kasprowiczowi oraz Katarzynie Annie Kubrak przysługuje łączne prawo do powołania i odwołania jednego członka Rady 

Nadzorczej, tak długo jak każdy z nich będzie posiadał co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wskazane 

przywileje osobiste ograniczają wpływ pozostałych akcjonariuszy na wybór członków organów Emitenta, a tym samym 

na działalność Spółki, choć wpływu tego nie wyłączają. 

Wśród innych postanowień statutu Emitenta, które ograniczają wpływ akcjonariuszy mniejszościowych na działalność 

Spółki, wskazać należy §24 ust. 3 statutu Emitenta oraz §30 ust. 3 statutu Emitenta. Wskazać należy, że postanowienia te 

ograniczają realny wpływ mniejszościowych akcjonariuszy na wynik i treść uchwał podejmowanych przez Walne 

Zgromadzenia Emitenta, a tym samym na strukturę i zarządzanie Spółką. 

W szczególności zgodnie z §24 ust. 3 statutu Emitenta do czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 

5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: 

(i) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, 
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(ii) emisji obligacji zamiennych na akcje, 

(iii) zmiany statutu Spółki, 

(iv) upoważnienia do nabywania akcji własnych, 

(v) umorzenia akcji, 

(vi) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, 

(vi) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Rady Nadzorczej, powoływanego przez Walne Zgromadzenie, 

- wymagają większości co najmniej 85% głosów. 

Należy również zwrócić uwagę na §30 ust. 3 zd. 2 statutu Emitenta, który przewiduje, że do czasu, gdy Agencja Rozwoju 

Przemysłu S.A. posiada co najmniej 10 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, następujące uchwały Rady Nadzorczej 

wymagają większości 4 (czterech) głosów oddanych „za” podjęciem uchwały, w tym o ile głosowanie nie jest tajne, głosu 

oddanego „za” przez co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu 

S.A.: 

a) powołanie i odwołanie oraz zawieszenie Członków Zarządu, 

b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 

c) wyrażenie zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, 

d) wyrażenie zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 

kapitału docelowego, 

e) dotyczące udzielania zgody na powołanie spółki zależnej, 

f) dotyczące udzielania zgody na powołanie członków zarządu w spółkach zależnych  

g) dotyczące udzielania zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników (Walnych Zgromadzeniach) 

spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 ppkt m) powyżej,  

h) delegowania członka  Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie,  

i) zawierania przez Spółkę umów i dokonywanie transakcji z akcjonariuszami, członkami organów lub ich podmiotami 

powiązanymi, z wyłączeniem umów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia dla z tytułu pełnienia funkcji w 

Zarządzie, 

j) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej. 
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ROZDZIAŁ 2. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W 

DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

2.1. Emitent 
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2.2. Autoryzowany Doradca 
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ROZDZIAŁ 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 

3.2. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych wprowadzanych do ASO 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadzane są następujące akcje Emitenta: 

• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 62.752 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 67.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 71.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 68.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 30.180 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 185.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

Łączna wartość nominalna akcji Emitenta wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

wynosi 158.623,20 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote dwadzieścia groszy). Akcje 

Emitenta wprowadzane do ASO na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego stanowią 100% akcji w kapitale 

zakładowym Emitenta uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Tabela 3: Informacje na temat poszczególnych serii Akcji Emitenta 

Seria akcji Seria A  Seria B Seria C Seria D Seria E Seria F Seria G  Seria H 

Liczba akcji  1.000.000 62.752 67.300 102.000 71.000 68.000 30.180 185.000 

Data 

rejestracji w 

KRS 

02.01.2012 25.05.2012 29.03.2013 29.12.2014 19.03.2015 05.10.2015 05.10.2015 09.06.2021 

Łączna 

wartość 

nominalna 

(zł) 

100.000,00 6.275,20  6.730,00  10.200,00  7.100,00  6.800,00  3.018,00  18.500,00  

Źródło: Emitent 

3.3.  Rodzaje uprzywilejowania akcji Emitenta 

Uprzywilejowanie akcji Emitenta  

Akcje Emitenta nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH. Wszystkie akcje 

Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy 

Statut Emitenta przyznaje uprawnienia osobiste niektórym akcjonariuszom. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przysługuje 

prawo osobiste do (i) wyłącznego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej tak długo jak Agencja 

Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz (ii) powoływania i 

odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej tak długo jak Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 10% 

akcji, ale mniej niż 15% akcji w kapitale zakładowym Emitenta.  

Akcjonariuszom Grzegorzowi Bronie, Grzegorzowi Kasprowiczowi, Pawłowi Kasprowiczowi oraz Katarzynie Annie 

Kubrak przysługuje łączne prawo do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak każdy z nich 

będzie posiadał co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uprawnienie to wykonuje się poprzez wspólne 

oświadczenie Akcjonariuszy złożone Spółce.  
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Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Prawo głosu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

przy powoływaniu i odwoływaniu pozostałych członków Rady Nadzorczej tak długo dopóki Agencja Rozwoju Przemysłu 

S.A. posiada mniej niż 40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki jest wyłączone, przy czym wyłączenie to nie dotyczy w 

żadnym wypadku głosowania grupami przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej. 

Do czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 5 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, uchwały 

Walnego Zgromadzenia w sprawach: (i) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, (ii) emisji obligacji 

zamiennych na akcje, (iii) zmiany statutu Spółki, (iv) upoważnienia do nabywania akcji własnych, (v) umorzenia akcji, 

(vi) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, (vi) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka 

Rady Nadzorczej, powoływanego przez Walne Zgromadzenie – wymagają większości co najmniej 85% głosów. 

Do czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 10 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, 

następujące uchwały Rady Nadzorczej wymagają większości 4 (czterech) głosów oddanych „za” podjęciem uchwały, w 

tym o ile głosowanie nie jest tajne, głosu oddanego „za” przez co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej 

wyznaczonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.: (a) powołanie i odwołanie oraz zawieszenie Członków Zarządu, 

(b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, (c) wyrażenie zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru w całości 

lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, (d) wyrażenie 

zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego, (e) dotyczące udzielania zgody na powołanie spółki zależnej, (f) dotyczące udzielania zgody na powołanie 

członków zarządu w spółkach zależnych, (g) dotyczące udzielania zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach 

Wspólników (Walnych Zgromadzeniach) spółek zależnych w sprawach: podwyższenia, obniżenia kapitału zakładowego 

zmiany statutu lub umowy spółki, połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, zbycia lub 

wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa 

rzeczowego, zawiązania spółki, (h) delegowania członka  Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji w 

Zarządzie, (i) zawierania przez Spółkę umów i dokonywanie transakcji z akcjonariuszami, członkami organów lub ich 

podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia z tytułu pełnienia 

funkcji w Zarządzie, (j) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej. 

3.4. Ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji Emitenta 

Ograniczenia umowne 

Ograniczenia umowne w zbywalności akcji Emitenta opisano w punkcie 4.26.2 Dokumentu Informacyjnego pt. „Umowy 

czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up”. 

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta 

Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta. 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie 

W przypadku uzyskana przez Spółkę statusu spółki publicznej zastosowanie znajdą ograniczenia zbywalności wynikające 

z Ustawy o Ofercie opisane poniżej. 

Znaczące pakiety akcji - zawiadomienia 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, każdy kto: 

• osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej, albo 

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

w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 

33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz tę spółkę publiczną, nie później niż w terminie czterech dni 

roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 

staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji 

zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie sześciu dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami 

sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany (w przypadku Spółki – GPW) w 
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regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie 

internetowej. 

Zawiadomienie KNF oraz spółki publicznej powstaje, stosownie do art. 69 ust. 2 Ustawy o Ofercie również w przypadku: 

(a) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: 

• 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku 

oficjalnych notowań giełdowych; 

• 5% ogólnej liczby głosów — w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym 

rynku regulowanym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych; 

(b) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co 

najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

Zawiadomień, o których mowa powyżej, nie ma obowiązku dokonywać w przypadku, w którym po rozliczeniu w 

depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na tynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału 

w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu 

ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

Stosownie do art. 69a ust. 1 Ustawy o Ofercie, obowiązki związane z zawiadomieniem określone w art. 69 Ustawy o 

Ofercie ciążą także na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

• zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

• pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Przy czym pośrednie nabycie akcji spółki publicznej rozumiane jest jako uzyskanie statusu podmiotu dominującego w 

spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej lub osobie 

prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym oraz nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot 

bezpośrednio lub pośrednio zależny. 

Art. 69a ust. 3 Ustawy o Ofercie stanowi, że obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również w 

przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy 

to jednak sytuacji, w której 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. 

Art. 69b Ustawy o Ofercie stanowi, że obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również w stosunku do 

podmiotu, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem 

instrumentów finansowych, które: 

(a) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, 

z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub 

(b) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do 

skutków instrumentów finansowych określonych w pkt (a), niezależnie od tego, czy instrumenty te są 

wykonywane przez rozliczenie pieniężne 

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, liczba głosów posiadanych 

w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest 

posiadacz tych instrumentów finansowych. 

Art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie stanowi, że instrumenty finansowe, które są wykonywane wyłącznie przez 

rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi instrumentami finansowymi, 

odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te 

instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta 

określa się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym 

dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów 

technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz. Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2). 
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Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję długą w 

rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej 

sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, ze 

zm.). Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do 

nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, jeżeli 

wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o Ofercie. 

Zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie może być sporządzone w języku angielskim i zawiera 

informacje o: 

(i) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 

(ii) 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; 

(iii) 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; 

(iv) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

(v) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie; 

(vi) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których 

nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w 

art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 

pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub 

nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi 

lub może nastąpić nabycie akcji; 

(vii) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w 

sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 

Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych 

instrumentów finansowych; 

(viii) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt (iii), (vi) i (vii) i jej procentowym udziale w 

ogólnej liczbie głosów. 

Stosownie do art. 70 pkt. 1 Ustawy o Ofercie spółka publiczna, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, o którym 

mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, przekazuje otrzymane informacje do wiadomości publicznej oraz do KNF jak również 

do spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są akcje tej spółki 

Spółka może zostać zwolniona z obowiązku przekazania informacji do publicznej wiadomości przez KNF, pod warunkiem 

że ujawnienie takich informacji mogłyby: 

• zaszkodzić interesowi publicznemu; lub 

• spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki – o ile brak odpowiedniej informacji nie spowoduje 

wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny wartości papierów wartościowych. 

Zastaw na akcjach 

Art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie stanowi, że akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być 

przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie 

zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 103). Do akcji tego rodzaju stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie. 

Wezwania 

Obowiązki dotyczące konieczności ogłoszenia wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z 

przekroczeniem progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o których mowa odpowiednio w art. 73 i 
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art. 74 Ustawy o Ofercie, nie powstają w przypadku nabywania akcji spółek, których akcje wprowadzone są wyłącznie do 

alternatywnego systemu obrotu oraz nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego (art. 75 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie). 

Pozbawienie prawa głosu w przypadku naruszenia przepisów 

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki 

publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub 

przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z 

naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o Ofercie. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew 

zakazowi, o którym mowa w powołanych przepisach, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad 

uchwałami walnego zgromadzenia danej spółki publicznej. 

Przymusowy wykup i odkup akcji 

Stosownie do art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie akcjonariusz spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami 

od niego zależnymi albo wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, 

o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w danej 

spółce publicznej posiada prawo, w terminie 3 miesięcy od dnia osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, żądania od 

pozostałych akcjonariuszy tej spółki, sprzedaży na jego rzecz wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy 

wykup). Art. 82 ust. 3 Ustawy o Ofercie stanowi, że nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody 

akcjonariusza, do którego skierowane jest odpowiednie żądanie. Stosownie do art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie, przymusowy 

wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Podmiot ten jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem 

przymusowego wykupu - do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej 

rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych - 

wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od 

ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. Cenę przymusowego wykupu akcji wprowadzonych wyłącznie 

do alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie, ustala się zgodnie z art. 91 ust. 6-8 

Ustawy o Ofercie. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, nastąpiło w 

wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu 

nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. Stosownie do art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie ogłoszenie 

żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie 

mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia 

powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub 

pośredniczącej w jego udzieleniu. 

Stosownie do art. 83. Ust. 1 Ustawy o Ofercie akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez 

niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce 

(przymusowy odkup). Żądanie składa się na piśmie w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie 

lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. Zgodnie z art. 83 ust. 1a Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy 

informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 95% ogólnej liczby głosów nie została przekazana do publicznej 

wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym 

akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy 

zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego 

akcjonariusza. Żądaniu, o którym mowa w art. 83 ust. 1, są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który 

osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 

30 dni od dnia jego zgłoszenia (art. 83 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Zgodnie z art. 83 ust. 3 Ustawy o Ofercie, obowiązek 

nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 

ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi 

i zależnymi, co najmniej 95% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz spółki, której akcje zostały wprowadzone wyłącznie 

do alternatywnego systemu obrotu, żądający wykupienia akcji na zasadach, o których mowa w art. 83 ust. 1-3 Ustawy o 

Ofercie, uprawniony jest, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 

91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie (art. 83 ust. 4 Ustawy o Ofercie). Zgodnie z art. 83 ust. 5 Ustawy o Ofercie, jeżeli osiągnięcie 

lub przekroczenie progu, o których mowa w art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania 

na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do 

otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu. 
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Rozszerzenie zakresu podmiotowego obowiązków ustawowych 

Art. 87 Ustawy o Ofercie przewiduje, że obowiązki określone w przepisach dotyczących zawiadomienia KNF w 

szczególności o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu liczby głosów w spółce publicznej, przymusowego 

wykupu lub odkupu spoczywają odpowiednio również na: 

• podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z 

nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej, 

• funduszu inwestycyjnym — również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne 

fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz inne fundusze 

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

• alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez 

inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu 

ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, 

• podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w przepisach Ustawy o Ofercie następuje w związku z posiadaniem akcji: (a) przez osobę trzecią 

w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach 

wykonywania czynności polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów 

finansowych, na rachunek dającego zlecenie, (b) w ramach wykonywania czynności polegających na 

zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 

zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach – w zakresie akcji wchodzących w skład 

zarządzanych pakietów 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 na 

walnym zgromadzeniu, 

• 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, 

• pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów 

wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 

• łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 

bezpośrednio lub pośrednio lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną przez te podmioty 

lub przez osobę trzecią, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a) Ustawy o Ofercie, akcji spółki publicznej 

lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, 

chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych 

obowiązków, 

• podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa powyżej, posiadając akcje spółki publicznej, w 

liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego 

w tych przepisach. 

W przypadku osób będących stronami porozumień, o których mowa powyżej, obowiązki określone w przepisach może 

wykonywać jedna z jego stron, wybrana przez te strony. 

Obowiązki określone w przepisach dotyczących zawiadomienia KNF o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu 

głosów w spółce publicznej, przymusowego wykupu lub odkupu powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są 

związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać 

według własnego uznania. 
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W przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: (i) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz 

powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

jak również (ii) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; oraz (iii) jednostki powiązane w rozumieniu 

Ustawy o Rachunkowości – domniemywa się istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o 

Ofercie. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w Ustawie o Ofercie: (i) po stronie podmiotu 

dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, (ii) po stronie pełnomocnika, który 

został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie - wlicza się liczbę głosów 

z akcji objętych pełnomocnictwem, (iii) 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, (iv) po stronie pełnomocnika, o 

którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Ofercie, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających 

z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie. 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w 

sprawie nadużyć na rynku 

W przypadku uzyskana przez Spółkę statusu spółki publicznej zastosowanie znajdą ograniczenia zbywalności wynikające 

z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku opisane poniżej. 

Postępowanie z informacjami poufnymi 

Art. 7 Rozporządzenia MAR definiuje informację poufną jako określoną w sposób precyzyjny informację, która nie została 

podana do wiadomości publicznej, dotyczącą bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub 

jednego albo większej liczby instrumentów finansowych, a która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej 

miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych 

instrumentów finansowych. Informację można uznać za określoną w sposób precyzyjny, jeżeli wskazuje ona na zbiór 

okoliczności, które istnieją, lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można 

zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można 

było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny 

instrumentów finansowych. Informacja, która miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów 

finansowych w przypadku podania jej do wiadomości publicznej oznacza informację, którą racjonalny inwestor 

prawdopodobnie wykorzystałby opierając się na niej w część przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych (art. 7 

ust. 4 Rozporządzenia MAR). 

W przypadku procesów rozciągniętych w czasie, informacje o ich etapach są uznawane za informacje poufne, jeśli same 

w sobie spełniają kryteria uznania za informację poufną (art. 7 ust. 3 Rozporządzenia MAR). 

Emitent jest uprawniony do opóźniania podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem jednak, 

że: 

• niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Emitenta lub uczestnika rynku 

handlu uprawnieniami do emisji, 

• opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej, 

• emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji. 

Art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR stanowi, że wykorzystywanie informacji poufnych ma miejsce, jeżeli dana osoba 

znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając na własny rachunek 

lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. 

Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, które 

informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie takiej informacji, 

również uznaje się za wykorzystanie informacji poufnej. Ust. 2 powołanego przepisu stanowi, że wykorzystaniem 

informacji poufnej jest także udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie 

innej osoby do wykorzystania informacji poufnych, o ile osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub 

powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Przy czym w takim wypadku dana osoba musi znajdować 

się w posiadaniu informacji poufnych oraz: (i) udzielać rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła 

lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub 
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(ii) udzielać rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące 

instrumentu finansowego którego te informacje dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany. 

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do każdej osoby będącej w posiadaniu informacji poufnych niezależnie od 

źródła takich informacji. W szczególności dotyczy to osób: 

• pełniących funkcję w organach Spółki, posiadających akcje Spółki, zatrudnionych w Spółce, wykonującej 

zawód lub innych obowiązków na rzecz Spółki, 

• które otrzymały dostęp do takich informacji wskutek popełnienia przestępstwa, 

• które otrzymały dostęp do takich informacji w jakikolwiek inny sposób, jeśli wiedziały lub przy dołożeniu 

należytej staranności mogły się dowiedzieć, że są to informacje poufne. 

Wykorzystanie informacji poufnej w powyższy sposób jest przestępstwem, które stosownie do art. 181 Ustawy o Obrocie, 

jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 5.000.000 PLN albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, albo 

obiema tymi karami łącznie. 

Ponadto, bezprawne ujawnienie informacji poufnych, stosownie do art. 180 Ustawy o Obrocie jest zagrożone karą grzywny 

do 2.000.000 PLN albo karą pozbawienia wolności do lat 4, albo obiema tymi karami łącznie. Przy czym stosownie do art. 

10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych jest zdefiniowane jak sytuacja, w której osoba 

znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy 

ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków 

względem Spółki. 

Manipulacje na rynku 

Stosownie do przepisów Rozporządzenia MAR dokonywanie lub usiłowanie dokonania manipulacji na rynku jest 

zakazane. Manipulację Rozporządzenie MAR definiuje w art. 12 ust. 1, w sposób następujący: 

• zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: (i) wprowadzają lub mogą wprowadzać 

w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do jego ceny, lub (ii) utrzymują albo mogą 

utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, 

chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne 

zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są 

zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi, 

• zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać 

na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych 

form wprowadzania w błąd lub podstępu, 

• rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, 

które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co 

do jego ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku 

instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w 

przypadku, gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje 

te były fałszywe lub wprowadzające w błąd, 

• przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub 

wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca 

informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające 

w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie obliczaniem wskaźnika referencyjnego, 

Ponadto, stosownie do art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR, za manipulację na rynku uznaje się: 

• postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w 

zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub 

pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki 

transakcji; 
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• nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo 

może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości 

publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia; 

• składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych 

metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu 

wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez: (i) zakłócenia 

lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich 

spowodowania, (ii) utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu 

lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które 

skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń, lub (iii) tworzenie lub prawdopodobieństwo 

stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument 

finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia 

danego trendu; 

• wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do 

wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim 

zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii 

wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości 

istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny. 

Art. 183 ust. 1 Ustawy o Obrocie stanowi, że naruszenie zakazu manipulacji w rozumieniu Rozporządzenia MAR jest 

przestępstwem zagrożonym karą grzywny do 5.000.000 PLN albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat albo 

oboma tymi karami łącznie. Ust. 2 powołanego artykułu stanowi, że wejście w porozumienie mające na celu manipulację 

zagrożone jest karą grzywny do 2.000.000 PLN. 

Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, okres zamknięty 

Rozporządzenie MAR stanowi, że osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane mają z 

obowiązek powiadomić emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji 

lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów 

finansowych, gdy łączna kwota transakcji danej osoby osiągnie w trakcie jednego roku kalendarzowego próg wartości 

5.000 EUR, stosownie do art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Osoby, o których mowa powyżej dokonują powiadomienia 

niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych po dniu transakcji. Emitent zapewnia, aby informacje 

zgłoszone zgodnie z zasadami opisanymi powyżej zostały podane do wiadomości publicznej niezwłocznie i nie później 

niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od zawarcia transakcji w sposób umożliwiający szybki i niedyskryminujący dostęp 

do tych informacji zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi regulowanymi przez Rozporządzenie MAR. 

Stosownie do art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie, za naruszenie obowiązków związanych z zawiadomieniami dotyczącymi 

transakcji osób mających dostęp do informacji poufnych KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości: (i) 2.072.800 

PLN w przypadku osób fizycznych; (ii) 4.145.600 PLN w przypadku innych podmiotów. W przypadku, gdy jest możliwe 

ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszeń, zamiast kary pieniężnej KNF może nałożyć 

karę pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR Osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać 

żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub 

instrumentów dłużnych emitenta lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych 

w okresie zamkniętym. Osobą pełniącą obowiązki zarządcze jest zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia MAR 

osoba, która: (i) jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub (ii) pełni 

funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów wskazanych w (i), przy czym ma stały dostęp do informacji poufnych 

dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających 

wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu. Osoba bliska zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 26) 

Rozporządzenia MAR oznacza: (i) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z 

małżonkiem; (ii) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; (iii) członka rodziny, który w dniu danej 

transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub (iv) osobę prawną, grupę 

przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba 

wskazana w (i) – (iii), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by 

przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR okres zamknięty stanowi okres 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem 
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śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać 

do wiadomości publicznej zgodnie z: (i) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; 

lub (ii) prawem krajowym. 

Art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie przewiduje, że za naruszenie zakazu dokonywania transakcji w okresach zamkniętych 

grozi kara pieniężna w wysokości do 2.072.800 PLN. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej 

lub straty unikniętej w wyniku naruszeń, zamiast kary pieniężnej KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. Jeżeli emitent udzielił osobie pełniącej obowiązki zarządcze 

zgody na dokonanie transakcji w okresie zamkniętym z naruszeniem przepisów prawa, KNF może zgodnie z art. 174a ust. 

1 Ustawy o Obrocie, nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 PLN. 

Ograniczenia i obowiązki w zakresie obrotu papierami wartościowymi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych 

Spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 KSH, ma obowiązek, stosownie do art. 6 § 1 KSH zawiadomić spółkę 

zależną o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod 

rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 

33% kapitału zakładowego spółki zależnej. 

Uchwała walnego zgromadzenia, powzięta z naruszeniem obowiązku, o którym mowa powyżej, jest nieważna, chyba że 

spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. 

Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów 

Zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega, pod pewnymi warunkami określonymi w Ustawie o Ochronie Konkurencji 

i Konsumentów, zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podstawowym warunkiem dla 

dokonania takiego zgłoszenia jest to, aby łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 

obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia  przekraczał równowartość 1.000.000.000 EUR lub aby łączny obrót na 

terytorium Polski tych przedsiębiorców w takim roku obrotowym przekraczał równowartość 50.000.000 EUR. Powyższe 

progi obejmują zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji jak i pozostałych przedsiębiorców 

należących do grup kapitałowych (zgodnie z definicją wprowadzoną przez ustawę), do których należą łączący się 

przedsiębiorcy. 

Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dotyczące kontroli koncentracji znajdują zastosowanie do 

przedsiębiorców, którymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów są osoby fizyczne i prawne 

będące przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców a także między innymi osoby fizyczne posiadające 

kontrolę nad co najmniej jednym podmiotem poprzez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na 

zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź zasiadające w 

zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, jeżeli 

podejmują dalsze działania podlegające kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów, choćby takie osoby fizyczne nie prowadziły działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Ustawy 

Prawo Przedsiębiorców. 

Prezesowi UOKiK należy zgłosić zamiar: 

• połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

• przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub większą ilością przedsiębiorców przez innego 

przedsiębiorcę (lub grupę przedsiębiorców) - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów 

wartościowych, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób; 

• utworzenia przez samodzielnych przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorstwa; 

• nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli 

obrót realizowany przez to mienie w którymś z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 

przekroczył równowartość 10.000.000 EUR na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie wszelkie formy bezpośredniego lub 

pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie przy uwzględnieniu wszystkich 

okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców. 



Dokument Informacyjny Creotech Instruments S.A. 

Strona 38 z 281 

W przypadku, w którym łączny obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, 

liczony wraz z ich przedsiębiorcami zależnymi, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z 

dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR, zgłoszenie zamiaru koncentracji nie 

jest wymagane. 

Art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stanowi, że nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji w 

przypadku gdy: 

(a) obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, w drodze przejęcia, nie przekroczył na 

terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie zamiaru koncentracji 

równowartości 10.000.000 EUR; 

(b) obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji 

i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie zamiaru koncentracji równowartości 10.000.000 EUR; 

(c) przejmowana jest kontrola nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej 

oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy 

kapitałowej - jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i 

obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium RP w żadnym z 

dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie zamiaru koncentracji równowartości 10.000.000 EUR; 

(d) czasowo nabywane lub obejmowane są przez instytucję finansową akcje 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: (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo 

udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania 

odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

(e) czasowo nabywane lub obejmowane przez przedsiębiorcę są akcje lub udziały w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem 

prawa do ich sprzedaży; 

(f) dokonywana jest pomiędzy przedsiębiorcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, 

(g) następujące w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć 

kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą 

konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana. 

Art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stanowi, że przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, która 

podlega zgłoszeni są obowiązani do wstrzymania się od jej dokonania do czasu wydania stosownej decyzji o wyrażeniu 

zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna była zostać wydana. Decyzję wydaje 

Prezes UOKiK. Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia 

ustawowego obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o 

wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana, jeżeli 

nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej 

wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji. W przypadku dokonania koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK, Prezes 

UOKiK może nałożyć karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku rozliczeniowym 

poprzedzającym rok nałożenia kary. Kara administracyjna nakładana jest w drodze decyzji Prezesa UOKiK. 

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji, dotyczy koncentracji przedsiębiorstw w wymiarze wspólnotowym – 

znajduje ono jednak zastosowanie tylko do przedsiębiorców i podmiotów powiązanych z nimi, którzy osiągają określone 

progi przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Rozporządzenie stosuje się wyłącznie do koncentracji, z którymi wiąże 

się stała zmiana w strukturze właścicielskiej danego przedsiębiorcy. Koncentracje o wymiarze wspólnotowym muszą być 

zgłaszane Komisji Europejskiej przed ich przeprowadzeniem. 

Za koncentrację o wymiarze wspólnotowym uważa się koncentrację, w przypadku gdy: 
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• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

5.000.000.000 EUR; oraz 

• łączny obrót przypadający na Unię Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000 EUR; 

chyba, że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 

obrotów przypadających na Unię Europejską w tylko jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Nawet jednak w przypadku, gdy nie są spełnione powyższe kryteria, koncentracja ma charakter wspólnotowy, jeżeli: 

• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

2.500.000.000 EUR; 

• w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich UE łączny obrót wszystkich przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR; 

• w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich UE ujętych dla celów wskazanych w punkcie powyżej 

łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 

niż 25.000.000 EUR, oraz 

• łączny obrót przypadający na Unię Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR. 

chyba, że każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 

obrotów przypadających na Unię Europejską tylko w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji. 

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji określa zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu 

m.in. akcji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą 

podmiotem podlegającym ochronie. 

Zgodnie z art. 12d ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji podmiotami objętymi ochroną są spółki publiczne w 

rozumieniu Ustawy o ofercie. W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 do Ustawy o kontroli niektórych inwestycji 

wprowadzono między innymi przepisy określające zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub 

osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 12d 

Ustawy o kontroli niektórych inwestycji tj. m.in. spółek publicznych przez podmiot, który:  

a) nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego – w przypadku osób fizycznych albo, 

b) nie posiada lub nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium 

państwa członkowskiego – w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne. 

 

Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k tej ustawy tj. w 

przepisach odnoszących się do inwestycji dotyczących podmiotów objętych ochroną czyli m.in. spółek publicznych, jest 

mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność 

podmiotu przez: 

a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo 

b) posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich 

wkładów wniesionych do tej spółki, lub 

c) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%. 

 

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu 

podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną rozumianego jako podmiotu, który posiada zdolność do 
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decydowania w inny sposób o kierunkach działalności innego podmiotu, w szczególności na podstawie umowy 

przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot przez: 

1) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub 

2) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot. 

 

Zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa 

rozumie się: 

1) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną przez nabycie udziałów 

albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub 

2) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu 

objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej 

podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie 

udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub 

3) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. 

 

Zgodnie z art. 12c ust. 6 nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa lub nabycie dominacji może nastąpić w 

przypadku nabycia pośredniego tj. w przypadkach gdy: 

1) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim 

podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych z podmiotem 

dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu, 

2) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim 

podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie zawiera 

postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa 

do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia, 

3) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim 

podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach wykonywania umowy 

o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o obrocie, 

4) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim 

podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane 

przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania 

prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo 

innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną, 

5) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną jest 

dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny podmiot 

zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów 

albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy 

jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z 

udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, 

6) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad takim 

podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego 

nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub 

nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przez nabycie pośrednie rozumie się również przypadki, gdy wskutek transakcji lub zdarzenia niewymienionego w art. 12c  

ust. 4-6 Ustawy o ochronie niektórych inwestycji podmiot uzyska status podmiotu dominującego wobec podmiotu 

posiadającego znaczące uczestnictwo w podmiocie objętym ochroną lub podmiotu dominującego wobec podmiotu 

objętego ochroną lub wobec podmiotu mającego tytuł prawny do przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 
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przedsiębiorstwa podmiotu objętego ochroną. Jeżeli nabycie pośrednie nastąpiło wskutek czynności, dokonanej na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, w szczególności wskutek połączenia spółek, 

których siedziby znajdują się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź nabycie lub objęcie udziałów albo akcji 

podmiotu z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego podmiotem posiadającym znaczące 

uczestnictwo w podmiocie objętym ochroną lub podmiotem dominującym wobec podmiotu objętego ochroną, przepisy 

art. 12a-12k Ustawy o ochronie niektórych inwestycji stosuje się w zakresie skutków określonych w zdaniu pierwszym. 

Zgodnie z art. 12c ust. 8 nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa lub nabycie dominacji może nastąpić w 

przypadku nabycia następczego tj. w przypadkach gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie 

dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby 

głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału 

kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów 

wniesionych do tej spółki, w wyniku: 

1) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego podmiotu, 

2) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem, 

3) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, udziału w 

zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym wspólnikom, 

akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu. 

Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące 

uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie zawiadomienie o 

zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art. 12f ust. 2-4 Ustawy o 

kontroli niektórych inwestycji. 

Zgodnie z art. 12f ust. 1 oraz ust. 5 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem 

jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji 

bądź przed dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia 

znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji. W przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 

akcji spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie zawiadomienia dokonuje się przed opublikowaniem wezwania. 

Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku 

zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem 

ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego 

uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie 

składają wszystkie strony porozumienia łącznie. 

Zgodnie z art. 12j ust. 1 Ustawy o kontroli niektórych inwestycji organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec 

nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także 

w przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli: 

1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub 

załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub dokumentów 

na wezwanie organu kontroli, 

2) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez 

organ kontroli, lub 

3) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje przynajmniej 

potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia 

publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub 

4) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w przypadku osób 

fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium 

państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub  
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5) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ na projekty i 

programy leżące w interesie Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 12k nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane: 

1) bez złożenia zawiadomienia, albo 

2) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, 

jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o kontroli niektórych inwestycji, tj. 

stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób 

niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym 

ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące 

uczestnictwo. 

W przypadku niezłożenia zawiadomienia, składanego w przypadku nabycia pośredniego albo wydania przez organ kontroli 

decyzji stwierdzającej niedopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, z 

udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, nabytych pośrednio, nie może być wykonywane prawo głosu, ani inne 

uprawnienia, z wyjątkiem prawa do zbycia tych udziałów albo akcji. 

3.5. Zabezpieczenia 

Zgodnie z wiedzą Emitenta na 140.124 Akcjach serii A Emitenta ustanowione zostały zastawy na rzecz Agencji Rozwoju 

Przemysłu S.A., będącej akcjonariuszem Emitenta posiadającym 271.180 akcji stanowiących 17,10% akcji w kapitale 

zakładowym Emitenta. Zastawy zostały ustanowione przez pozostałych znaczących akcjonariuszy Emitenta, tj. Grzegorza 

Bronę, Grzegorza Kasprowicza, Pawła Kasprowicza oraz Katarzynę Kubrak. Każdy z wymienionych akcjonariuszy 

ustanowił zastaw rejestrowy na 35.031 posiadanych przez siebie Akcjach serii A Emitenta oraz zastaw cywilny na akcjach 

obowiązujący do momentu wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów. Zgodnie z wiedzą Emitenta, na Datę 

Dokumentu Informacyjnego wszystkie zastawy rejestrowe, z wyjątkiem zastawu ustanowionego przez Katarzynę Kubrak, 

zostały wpisane do rejestru zastawów. Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zastawów zastawu ustanowionego przez 

Katarzynę Kubrak jest obecnie w toku. 

Zgodnie z wiedzą Emitenta pozostałe Akcje Emitenta nie są objęte zabezpieczeniem. 

3.6. Świadczenia dodatkowe 

Z Akcjami Emitenta nie są związane jakiekolwiek świadczenia dodatkowe. 

3.7. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem 

wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 

datę złożenia wniosku o wprowadzenie  

 Emisja Akcji  

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Emitenta do ASO odbyła 

się emisja Akcji serii H. 

 

Cel emisji 

Emisja Akcji serii H miała na celu dalszy rozwój przedsiębiorstwa Emitenta. W szczególności, co wynika z treści 

Memorandum Informacyjnego, środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na następujące cele:  

• około 8.785.000 PLN (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) - finansowanie wkładu własnego 

Spółki do projektu B+R mikrosatelity EagleEye,  

• około 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) - rozwój zespołu sprzedaży,  

• około 1.500.000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych) – zakup trzeciej linii produkcyjnej do montażu elektroniki. 



Dokument Informacyjny Creotech Instruments S.A. 

Strona 43 z 281 

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży 

Zapisy na Akcje serii H były przyjmowane zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Tabela 4: Harmonogram oferty Akcji serii H 

Terminy Zdarzenie 

29 marca 2021 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów w Transzy Małych Inwestorów 

12 kwietnia 2021 r. Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Małych Inwestorów 

14 kwietnia 2021 r. Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów w Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej 

16 kwietnia 2021 r. Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej 

19 kwietnia 2021 r. Przyjmowanie Zapisów od Inwestorów Zastępczych 

 

Data przydziału instrumentów finansowych 

Przydział Akcji serii H miał miejsce w dniu 20 kwietnia 2021 roku na podstawie uchwały Zarządu Emitenta.  

Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą 

Subskrypcją objętych było 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych akcji na okaziciela serii H. 

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 

W związku z tym, że inwestorzy w Transzy Małych Inwestorów złożyli Zapisy na Akcje w liczbie przekraczającej liczbę 

Akcji serii H, przydział Akcji w Transzy Małych Inwestorów nastąpił na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze 

złożonych Zapisów, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum. Średnia stopa redukcji Zapisów w Transzy Małych 

Inwestorów wyniosła 96,27%.  

W ramach Transzy Dużych Inwestorów Akcje serii H zostały przydzielone wyłącznie inwestorom, którzy wzięli udział w 

procesie book-building (budowy Księgi Popytu) i złożyli deklaracje zainteresowania objęciem Akcji serii H po cenie nie 

niższej niż ostatecznie ustalona Cena Emisyjna. Zgodnie z Zaproszeniami do złożenia Zapisów, wystosowanymi przez 

Firmę Inwestycyjną po zakończeniu procesu book-buildingu (budowy Księgi Popytu), inwestorzy w ramach Transzy 

Dużych Inwestorów złożyli Zapisy na łącznie 161.902 szt. (sto sześćdziesiąt jeden dziewięćset dwie sztuki) Akcji. W 

związku z powyższym w ramach Transzy Dużych Inwestorów przydzielono wszystkie Akcje, na które zostały złożone 

Zapisy. W Transzy Pracowniczej Osobom Uprawnionym zostało przydzielonych 15.000 (piętnaście tysięcy) Akcji serii H, 

stanowiących 8,1% Akcji nowej emisji. 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielone zostały wszystkie wyemitowane Akcje serii H, tj. 185.000 (sto 

osiemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji. 

Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) 

Cena emisyjna Akcji serii H wynosiła 61,00 zł. 

Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych 

Akcje serii H zostały opłacone w całości gotówką. 
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Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych 

transzach 

Zapisy na Akcje serii H złożyło łącznie 191 inwestorów. W Transzy Małych Inwestorów zapisy na Akcje serii H złożyło 

79 inwestorów. W Transzy Dużych Inwestorów zapisy na Akcje serii H złożyło 81 inwestorów. W Transzy Pracowniczej 

zapisy na Akcje serii H złożyło 37 inwestorów. 

Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży 

w poszczególnych transzach 

Akcje serii H zostały przydzielone łącznie 191 inwestorom. W Transzy Małych Inwestorów Akcje serii H przydzielono 79 

inwestorom. W Transzy Dużych Inwestorów Akcje serii H przydzielono 81 inwestorom. W Transzy Pracowniczej Akcje 

serii H przydzielono 37 inwestorom. 

Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub 

sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

Akcje serii H przydzielono następującym podmiotom powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu:  

• Maciejowi Kielek, Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Emitenta, przydzielono 676 Akcji serii H w Transzy 

Pracowniczej; 

• Maciejowi Misiurze, prokurentowi Emitenta, przydzielono 255 Akcji serii H w Transzy Pracowniczej. 

Ponadto, w Transzy Dużych Inwestorów przydzielono łącznie 1.843 Akcji serii H osobom powiązanym z Autoryzowanym 

Doradcą, a tym samym powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję 

Akcje serii H nie były obejmowane w ramach wykonywania umów o subemisję. Emitent nie zawierał umów o subemisję 

w związku z emisją Akcji serii H. 

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów 

według ich tytułów  

Łączna wysokość kosztów, które zaliczone do kosztów emisji Akcji serii H, wynosi 762 tys. zł netto, w tym:  

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 657 tys. zł netto,  

b) wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,  

c) sporządzenia Memorandum Informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 50 tys. zł netto, 

d) promocji oferty: 56 tys. zł netto. 

Całość kosztów emisji Akcji serii H pomniejszy kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji 

nad ich wartością nominalną.  

Autoryzowany Doradca oraz Emitent zarekomendowali kurs odniesienia w dniu pierwszego notowania na poziomie 61 zł. 

Proponowany kurs odniesienia jest równy cenie emisyjnej akcji serii H w ofercie publicznej przeprowadzonej na podstawie 

memorandum informacyjnego bezpośrednio poprzedzającej proces ubiegania się Emitenta o wprowadzenie akcji do obrotu 

w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”. Sposób przeprowadzenia oferty sprzedaży, liczba inwestorów, którzy 

uczestniczyli w ofercie i wolumen transakcji powodują, że zdaniem Autoryzowanego Doradcy i Emitenta cena emisyjna z 

ww. oferty jest właściwym odniesieniem dla ustalenia kursu odniesienia w dniu pierwszego notowania. 

 Sprzedaż Akcji 

Według wiedzy zarządu w ciągu ostatnich 12 miesięcy miały miejsce następujące transakcje na akcjach Spółki opisane w 

poniższej tabeli: 
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Tabela 5.: Transakcje sprzedaży akcje w okresie 12 miesięcy przed Datą Dokumentu Informacyjnego  

Lp. Liczba akcji Seria akcji Data transakcji 

1 12 752 B 29 stycznia 2021 

2 5 333 C 29 stycznia 2021 

Źródło: Emitent 

Uprzejmie informujemy, że Emitent nie posiada wiedzy o cenie sprzedaży akcji serii B oraz C dokonanej w dniu 

29/01/2021 r. Transakcje dotyczyły sprzedaży akcji na okaziciela przez mniejszościowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd 

nie otrzymał ani od sprzedających ani od kupujących informacji o szczegółach transakcji, w tym o cenach sprzedaży akcji. 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, sprzedaż akcji serii B oraz sprzedaż akcji serii C nie odbywała się 

w trybie oferty publicznej, a w trybie transakcji prywatnych pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. 

3.8. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem:  

 Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

Stosownie do treści art. 431 § 1 w zw. z art. 430 § 1 KSH organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji akcji jest 

Walne Zgromadzenie Emitenta. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na 

podstawie upoważnienia zawartego w Statucie, organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji akcji jest Zarząd 

stosownie do treści art. 444 § 1 KSH. 

 Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 

Akcje serii A 

Akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia spółki Creotech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie w spółkę akcyjną Creotech Instruments S.A. na podstawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia 

wspólników z dnia 22 listopada 2011 r. (zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez Notariusza Krzysztofa 

Borawskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, Repertorium A Nr 12116/2011) oraz Statutu Emitenta z 

dnia 22 listopada 2011 r. (sporządzonego w formie aktu notarialnego przez Notariusza Krzysztofa Borawskiego 

prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, Repertorium A Nr 12131/2011). Wpis Emitenta do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 2 stycznia 2012 r. 

Treść uchwały nr 3 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Creotech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia Creotech spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Creotech Instruments spółka akcyjna i ustalenia składu Rady Nadzorczej i Zarządu I kadencji jest 

następująca: 
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Akcje serii B 

Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 

29 lutego 2012 r. (zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez Notariusza Krzysztofa Borawskiego prowadzącego 

Kancelarię Notarialną w Warszawie, Repertorium A Nr 2011/2012). Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w 

związku z emisją Akcji serii zostało zarejestrowane w KRS w dniu 25 maja 2012 r. 

 

Treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B, z wyłączeniem prawa poboru dla 

dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiana w Statucie, jest następująca: 
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Akcje serii C 

Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 

14 listopada 2012 r. (zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez Asesora Notarialnego Lidię Wojewódzką, 

Zastępcę Notariusza Katarzyny Borawskiej, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, Repertorium A nr 

9478/2012). 

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją Akcji serii C zostało zarejestrowane w KRS w dniu 29 

marca 2013 r. 

 

Treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu 

Spółki, jest następująca: 
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Akcje serii D 

Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 

sierpnia 2014 r. (zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez Notariusza Iwonę Dąbrowską, prowadzącą Kancelarię 

Notarialną w Warszawie, Repertorium A Nr 8816/2014).  

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją Akcji serii D zostało zarejestrowane w KRS w dniu 29 

grudnia 2014 r. 

 

Treść uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki, jest następująca: 
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Akcje serii E 

Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 

13 stycznia 2015 r. (zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez Notariusza Macieja Szczęsnego, prowadzącego 

Kancelarię Notarialną w Piasecznie, Repertorium A nr 61/2015) 

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją Akcji serii E zostało zarejestrowane w KRS w dniu 19 

marca 2015 r. 

 

Treść uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki, jest następująca: 
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Akcje serii F i Akcje serii G 

Akcje serii F oraz Akcje serii G zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emitenta z dnia 18 czerwca 2015 r. (zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Macieja 

Szczęsnego, zastępcę Notariusza Grzegorza Sikory prowadzącego Kancelarię Notarialną w Piasecznie, Repertorium A nr 

1332/2015). Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją Akcji serii F oraz Akcje serii G zostało 

zarejestrowane w KRS w dniu 5 października 2015 r. 

 

Treść uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki, jest następująca: 
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Akcje serii H 

Akcje serii H zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 25 marca 2021 r. 

(zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez Notariusza Macieja Szczęsnego, prowadzącego Kancelarię Notarialną 

w Piasecznie, Repertorium A nr 2664/2021). Wysokość kapitału zakładowego została następnie dookreślona na podstawie 

uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 20 kwietnia 2021 r. (zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez Notariusz 

Ewelinę Stygar-Jarosińską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, Repertorium A nr 3016/2021). Podwyższenie 

kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją Akcji serii H zostało zarejestrowane w KRS w dniu 9 czerwca 2021 r. 

W związku z emisją (w ramach oferty publicznej) Akcji serii H Emitent, na podstawie art. 37b ust. 1 Ustawy o ofercie, 

sporządził Memorandum Informacyjne. Memorandum Informacyjne dostępne jest pod adresem: 

https://creotech.pl/pl/oferta-publiczna/ i zostało przez Emitenta udostępnione do publicznej wiadomości w dniu 26 marca 

2021 r. 

 

Treść uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 

granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji otwartej z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, jest następująca: 

https://creotech.pl/pl/oferta-publiczna/
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Treść uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 20 kwietnia 2021 r. jest następująca: 
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4.1. Określenie podstawy prawnej ubiegania się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu 

W dniu 27 lutego 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 3 w sprawie dematerializacji 

akcji Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu rynku 

NewConnect. Tym samym upoważniono Zarząd Emitenta do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu 

dematerializacji akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H Spółki oraz wprowadzenia tych akcji do obrotu na alternatywnym rynku 

obrotu rynku NewConnect. 

 

Treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 lutego 2021 r.: 
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4.2. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady 

niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia 

Akcje serii A objęte zostały przez akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Creotech spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i pokryte w całości majątkiem spółki przekształcanej. Wszystkie pozostałe 

Akcje Emitenta zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne i opłacone gotówką. 

4.3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie od momentu powstania Emitenta. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie od 

dnia 1 stycznia 2012 r. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2013 r. Akcje serii D, E, F i G 

uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2015. Akcje serii H uczestnicą w dywidendzie począwszy 

od zysku za rok obrotowy 2020. 

Emitent wskazuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2021 r. podjęło uchwałę nr 5 o podziale 

zysku za rok obrotowy 2020. W szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło o przeznaczeniu 

kwoty 1.775.558,48 zł zysku netto za rok obrotowy 2020 na pokrycie straty z lat ubiegłych. 

4.4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:  

a) prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie przewiduje 

ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne 

Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w 

zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki,  

b) prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu spółek handlowych): w 

przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Emitenta 

przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo 

poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje 

Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu 

spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru 

akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:  

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości co najmniej czterech piątych głosów,  

- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie z 

zasadami KSH oraz  

- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa 

poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji, bądź sposób jej ustalenia.   

c) prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki). Art. 347 Kodeksu spółek handlowych statuuje 

uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 

akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji 

posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być 

wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia 

uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia 

dywidendy (art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów 

określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale 

zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć 

się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym 

Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.  
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Szczegółowe, uprawnienia akcjonariuszy, zaprezentowano poniżej.  

Uprawnienia o charakterze korporacyjnym  

Kodeks spółek handlowych  

Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) kilka 

kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach Spółek czy też z posiadaniem akcji. 

Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze majątkowym i korporacyjnym.  

  

Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:   

• prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego 

wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 Kodeksu spółek 

handlowych),  

• prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału 

zakładowego: na podstawie art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału 

zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Na podstawie art. 400 § 1 

KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej 

wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie 

do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi 

NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, 

upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Przewodniczącego takiego Walnego Zgromadzenia wyznacza sąd,  

• prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH): akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych 

spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi 

nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno 

zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie 

może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż 

na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku 

obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 

walnego zgromadzenia,  

• Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 

401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy 

może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad. Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy 

reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH),  
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• prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061 Kodeksu spółek handlowych): z przepisów KSH 

wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie 

internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI oraz w sposób określony w Regulaminie ASO, tj. 

poprzez system EBI. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed 

terminem Walnego Zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów 

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). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla 

uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw 

tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia 

w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce 

nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed 

zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u 

notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej 

lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o 

zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że 

dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie 

wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 

powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek 

papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Spółka 

ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący 

depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie. Podmiot prowadzący depozyt papierów 

wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni 

przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie. Podstawą 

sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są 

wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot 

prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa powyżej, 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego 

Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Udział w Walnym 

Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że 

statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, postanawia zwołujący to zgromadzenie,  

• Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez pełnomocników. 

Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być 

udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym udzielenie 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

(art. 412 1 § 2 KSH),  

• prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 

akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania nieodpłatnie 

listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 11 Kodeksu spółek handlowych),  

• prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia (art. 

407 § 2 Kodeksu spółek handlowych): żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów 

wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem,  
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• prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego 

reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 410 

Kodeksu spółek handlowych): stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących 

w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników 

przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do 

wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których 

mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co 

najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji,  

• prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych): jeżeli Statut Emitenta lub 

ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut może 

ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej jednej dziesiątej ogółu głosów w spółce. 

Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą 

ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w 

drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki,  

• prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: art. 385 § 3 

KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału 

zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami. 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. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału 

zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają 

zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady Nadzorczej,  

• prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych),  

• prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i 

godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego 

przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych): w takich 

przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez 

Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który głosował 

przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania 

swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był 

obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego 

Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego 

Zgromadzenia. 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. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu 

rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość 

przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu 

rozpatrzenia jego powództwa,  

• prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 

Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych): prawo to przysługuje 

akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
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Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno 

być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później 

jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Zaskarżenie uchwały nie 

wstrzymuje postępowania rejestrowego, jednakże sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po 

przeprowadzeniu posiedzenia jawnego,  

• prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących 

Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 

428 § 1 Kodeksu spółek handlowych): Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej 

przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji, 

gdy, mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni zależnej, 

w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 

przedsiębiorstwa, lub mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, 

cywilnoprawnej lub administracyjnej.  

Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH w przypadku złożenia żądania informacji przez akcjonariusza podczas 

obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego informacji 

na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, nie później jednak niż 

w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu 

ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia informacji, w przypadku 

zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji, Zarząd może 

udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta na piśmie. Informacje podawane poza Walnym 

Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać 

ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z 

zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz 

udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia,  

• prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji 

dotyczących Emitenta podczas Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza, któremu odmówiono 

ujawnienia żądanej informacji (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) - wniosek do sądu rejestrowego, 

należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi 

odmówiono udzielenia żądanych informacji - lub prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o 

zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym 

Zgromadzeniem (art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych),  

• prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły 

szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),  

• prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta 

(art. 505, 5167, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych),  

• prawo do otrzymania informacji o stosunku dominacji: na podstawie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych 

akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę 

handlową będąca również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku 

dominacji lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec innej określonej 

spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta 

uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji 

Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako 

zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.  

Ustawa o Ofercie i Ustawa o obrocie   

W przypadku uzyskania przez spółkę statusu spółki publicznej zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie 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 zasadami określonymi w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom 

posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni 
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natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa 

depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o 

wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały 

zdematerializowane.   

Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 2 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 Ustawy o obrocie stosuje się 

odpowiednio.  

W art. 84 Ustawy o Ofercie przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 5% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie 

zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident 

do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej Ustawy, wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie 

uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą 

wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

uchwały.  

 

Uprawnienia o charakterze majątkowym  

Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  

• prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Emitenta) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych: 

powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej 

sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 

Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta 

rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy 

ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż 

pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być 

wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy (art. 348 § 4 Kodeksu spółek 

handlowych). Ponadto zgodnie z pkt 14 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, 

stanowiącego załącznik do uchwały zarządu GPW z 31 marca 2010 r., dzień ustalenia praw do dywidendy 

oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający między nimi był możliwie 

najkrótszy, nie dłuższy niż 15 dni roboczych (ustalenie dłuższego okresu wymaga uzasadnienia). Zasady te 

należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Stosownie do §121 

Szczegółowych Zasad Działania KDPW Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW o wysokości 

dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy nie 

później niż 5 dni roboczych przed dniem dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może przypadać 

najwcześniej w terminie 5 dni roboczych od dnia dywidendy. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym 

do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.  

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących.  

Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w 

szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym 

stosuje się zasady ogólne opisane powyżej.  

Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię 

odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i regulacji KDPW, w 

związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie 

z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych.  

Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 

publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez 
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Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW 

rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych 

od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki 

papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są 

przez poszczególne domy maklerskie.  

Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie 

podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych.  

Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji 

będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod warunkiem 

przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta podatku od dywidendy.   

Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium 

Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowaniu 

zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że umowa w 

sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca zamieszkania 

akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego 

osobą prawną stanowi inaczej.  

Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z 

zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania 

podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem 

udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby 

zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym 

przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika 

(Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź 

zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób 

prawnych.  

Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie 

postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały 

redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie 

pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego, 

• prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek handlowych: w 

przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 §1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Emitenta 

przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji 

(prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych 

zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, 

zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części.  

Podjęcie uchwały wymaga:  

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

- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 

wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii 

Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną 

nowych akcji bądź sposób jej ustalenia,  

• prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Emitenta: stosownie do art. 463 §1 KSH, o ile inaczej nie 

uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki 

akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość 

wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 
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reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Emitenta o uzupełnienie liczby 

likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH),  

• prawo do rozporządzania akcjami: zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. KSH nie przewiduje 

możliwości ograniczenia w statucie swobody rozporządzania akcjami na okaziciela,  

• prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek 

handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Spółki, 

ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na Emitencie i upłynnić majątek Emitenta, o 

czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 

Emitenta może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Emitenta pozostałego po takim 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu po upływie roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i 

wezwaniu wierzycieli. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie 

do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Emitenta w stosunku do dokonanych przez każdego 

z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Emitenta. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez 

danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. Statut może 

określać inne zasady podziału majątku, co w przypadku Spółki nie ma miejsca,  

• prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach,  

• prawo żądania wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy (art. 82 Ustawy o Ofercie): akcjonariuszowi 

spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego 

dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, 

osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy 

od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży 

wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Cenę przymusowego wykupu akcji 

wprowadzonych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu ustala się zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o 

Ofercie, przy czym, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce 

nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, 

cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. Nabycie akcji w 

wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie 

wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu 

zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 

przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem 

banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 

maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie później niż na 14 dni 

roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu - do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego 

ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli 

akcje spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych - wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do 

zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego 

wykupu jest niedopuszczalne,  

• prawo żądania wykupu akcji przez pozostałych akcjonariuszy (art. 83 Ustawy o Ofercie): akcjonariusz spółki 

publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który 

osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie 

trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego 

akcjonariusza. W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 95% ogólnej liczby 

głosów, nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o 

Ofercie, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może 

żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności 

mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu 

wykupienia akcji są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% 

ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia 

jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron 
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porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego porozumienia 

posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% ogólnej liczby głosów. 

Akcjonariusz spółki, której akcje zostały wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, 

żądający wykupienia akcji uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 91 

ust. 6-8 Ustawy o Ofercie, przy czym jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1, 

nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, 

akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w 

tym wezwaniu,  

• prawo związane z wykupem akcji przy istotnej zmianie przedmiotu działalności: zgodnie z art. 416 § 4 KSH 

skuteczność uchwały walnego zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki 

zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę.  

4.5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

Emitent nie posiada wdrożonej polityki co do wypłaty dywidendy w przyszłości.   

Uchwała dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmowana jest przez zwyczajne Walne Zgromadzenie przy 

uwzględnieniu m. in. rekomendacji Zarządu (przy czym rekomendacje Zarządu nie są dla Walnego Zgromadzenia 

wiążące).  

Spółka prowadzi szeroko zakrojone projekty badawczo – rozwojowe przeznaczając środki wypracowane z bieżącej 

działalności na wymagany wkład własny do projektów grantowych. Podejmując decyzję, Zarząd powinien uwzględnić 

szereg czynników dotyczących Spółki, w tym perspektywy dla dalszej działalności, przyszłych zysków, wysokości 

nieskonsolidowanych kapitałów rezerwowych dostępnych do podziału pomiędzy akcjonariuszy, zapotrzebowania na 

środki pieniężne, sytuacji finansowej, planowanych wydatków inwestycyjnych i planów rozwoju oraz wymogów prawa 

mających zastosowanie do wypłaty dywidendy przez Spółkę, w tym w szczególności dotyczących zdolności Spółki do 

wypłaty dywidendy. Wypłata dywidendy oraz określenie kwoty wypłacanej dywidendy zależy ostatecznie od decyzji 

akcjonariuszy podejmowanej na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; w tym zakresie akcjonariusze nie są związani żadną 

rekomendacją Zarządu i mogą podjąć odpowiednią uchwałę także bez rekomendacji Zarządu o wypłacie dywidendy.  

Akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 

obrotowego, jeżeli Emitent posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni 

rok obrotowy wykazuje zysk. Decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy podejmuje Zarząd Emitenta, za zgodą 

Rady Nadzorczej Emitenta. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku 

obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały 

rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Emitenta, oraz pomniejszonego 

o niepokryte straty i akcje własne Emitenta. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd Emitenta ogłosi co najmniej na cztery 

tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość 

kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien 

przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.  

Akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 

przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Emitenta do wypłaty akcjonariuszom. 

Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez 

danego akcjonariusza Emitenta w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie Emitenta, który może być 

wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 

Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Kwota 

przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Emitenta nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 

powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 

zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, przy czym kwotę tę należy pomniejszyć 

o niepokryte straty, akcje własne Emitenta oraz o kwoty, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem 

Emitenta powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 
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4.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami 

finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w zakresie opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 

papierami wartościowymi, mają charakter abstrakcyjny i generalny, nie odnoszą się do sytuacji konkretnego podatnika – 

inwestora i nie stanowią kompletnej analizy skutków podatkowych w prawie polskim związanych z nabyciem, 

posiadaniem i zbyciem akcji Spółki przez inwestorów. Inwestorom zaleca się skorzystanie z porad doradców podatkowych, 

finansowych i prawnych lub uzyskanie wiążącej interpretacji właściwego organu administracji publicznej, które będą 

uwzględniać konkretną sytuację danego inwestora.  

Podstawowymi źródłami podatkowymi, z których może wynikać obowiązek podatkowy pozostający w związku z 

posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, są dochody: (i) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych (np. przychód z umorzenia udziałów, czy z tytułu udziału w majątku otrzymanego w związku z 

likwidacją spółki); oraz (ii) przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.  

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby prawne będące 

polskimi rezydentami podatkowymi   

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, którzy mają siedzibę lub których 

zarząd znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).  

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu w Rzeczypospolitej 

Polskiej podatkiem dochodowym w wysokości 19%.  

Podatnicy podatku dochodowego są zobowiązani wyodrębniać zyski kapitałowe od dochodów uzyskiwanych z pozostałej 

działalności. Rozgraniczenie dwóch źródeł przychodów, nakłada na podatników podatku dochodowego obowiązek 

odrębnego określania uzyskanego z tych dwóch źródeł wyniku podatkowego – dochodu bądź straty - i wprowadza zakaz 

pomniejszania dochodu z jednego źródła o straty z drugiego źródła.  

Artykuł 7b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych określa zakres przedmiotowy źródła podatkowego w 

postaci zysków kapitałowych. Z przepisu wynika zamknięta definicja zysków kapitałowych, w której wymienione zostały 

wszystkie przysporzenia zaliczane do tego źródła. Przysporzenia nieobjęte tym katalogiem stanowią przychody z innych 

źródeł. Zgodnie z art. 7b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych za przychody z zysków kapitałowych 

uważa się także przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia.  

Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest co do zasady różnica między przychodem (ceną papierów 

wartościowych określoną w umowie) i kosztami uzyskania tego przychodu, które ustala się zgodnie z właściwymi 

przepisami Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Jeśli cena papierów wartościowych bez uzasadnionej 

przyczyny znacznie odbiega od ich wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy w 

wysokości ich wartości rynkowej  

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby prawne 

niebędące polskimi rezydentami podatkowymi   

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, którzy nie mają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub których zarząd nie znajduje się na tym terytorium, podlegają obowiązkowi 

podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek 

podatkowy). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, uważa się w szczególności dochody (przychody) 

z:   

• papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 

regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z 

realizacji praw z nich wynikających,  
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• tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej 

osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub 

innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu 

praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki 

niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, 

bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

prawa do takich nieruchomości.  

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uzyskujący na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podlegają powyżej 

opisanym zasadom opodatkowania, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej. Podatnik taki może zostać zobowiązany do przedstawienia certyfikatu 

rezydencji podatkowej w celu udokumentowania zasadności zastosowania zwolnienia wynikającego z właściwej umowy 

o unikaniu podwójnego opodatkowania  

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne będące 

polskimi rezydentami podatkowymi   

Art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przewiduje, że osoby fizyczne, które mają miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich 

dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). 

Osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej definiowana jest jako osoba fizyczna, która: 

(i) posiada na terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub (ii) przebywa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Określenie rezydencji podatkowej następuje w oparciu 

o zapisy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.  

Art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych stanowi, że podatek od dochodów uzyskanych z 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych wynosi 19% uzyskanego dochodu. Przez dochód z odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych należy rozumieć nadwyżkę uzyskanych z tego tytułu przychodów (cena papierów wartościowych 

określona w umowie), nad kosztami uzyskania tego przychodu, które ustala się zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy 

o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.  

W przypadkach, gdy cena papierów wartościowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od ich wartości 

rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej tych papierów 

wartościowych.  

Wskazanych dochodów nie łączy się z dochodami osiąganymi przez daną osobę z innych źródeł i podlegają one odrębnemu 

opodatkowaniu. Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po różnych cenach i nie 

jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia 

stosuje się zasadę, że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej. Zasadę, o 

której mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odrębnie dla każdego z rachunku papierów wartościowych.  

W trakcie roku podatkowego osoby fizyczne uzyskujące dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie są 

obowiązane do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek (ani zaliczka) z opisanego powyżej tytułu nie jest 

także pobierany przez płatników. Natomiast po zakończeniu danego roku podatkowego, który w przypadku osób 

fizycznych tożsamy jest z rokiem kalendarzowym, podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych, zobowiązani są wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć należny podatek dochodowy i 

odprowadzić go na rachunek właściwego organu podatkowego.   

W przypadku poniesienia w roku podatkowym straty ze zbycia papierów wartościowych, strata ta może obniżyć dochód 

uzyskany z tego źródła (tj. ze zbycia papierów wartościowych) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach 

podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami. Strata poniesiona z tytułu zbycia papierów wartościowych nie łączy się 

ze stratami poniesionymi przez podatnika z innych tytułów (źródeł przychodów). Roczne zeznanie podatkowe podatnik 

powinien sporządzić w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym podatnik dokonał 

odpłatnego zbycia.  
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Powyższe zasady nie znajdują zastosowania, w przypadku, w którym odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje 

w toku wykonywania działalności gospodarczej, gdyż w takim przypadku przychody z ich sprzedaży powinny być 

kwalifikowane jako pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach właściwych dla dochodu z 

tego źródła.  

Danina solidarnościowa  

Art. 30h ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych stanowi, że osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty 

daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Przy czym podstawą jej obliczenia jest 

nadwyżka ponad 1.000.000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 

i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Obowiązek zapłaty daniny 

solidarnościowej wiąże się z obowiązkiem złożenia urzędowi skarbowemu deklaracji o wysokości daniny 

solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego. W tym samym 

terminie należy wpłacić daninę solidarnościową.  

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne 

niebędące polskimi rezydentami podatkowymi   

W myśl art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, które nie mają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) 

osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody (przychody) 

osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:   

• papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 

regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z 

realizacji praw z nich wynikających,  

• tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej 

osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub 

innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem posiadania tych udziałów (akcji), ogółu 

praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa - jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki 

niebędącej osobą prawną, funduszu inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, 

bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

prawa do takich nieruchomości.  

Osoby objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody z 

tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podlegają analogicznym, jak opisane wyżej, zasadom dotyczącym 

opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o ile umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej. W myśl art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie zwolnienia z opodatkowania lub niższej stawki podatku wynikającej z 

właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów 

podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji podatkowej.  

Opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodów/dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych  

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne z tytułu udziału w zyskach 

Emitenta regulują postanowienia Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. Podatnicy podatku dochodowego 

od osób prawnych muszą wyodrębniać zyski kapitałowe od dochodów uzyskiwanych z pozostałej działalności. Źródła 

przychodów zostały w tym zakresie rozgraniczone, co nakłada na podatników podatku dochodowego od osób prawnych 

obowiązek odrębnego określania uzyskanego z tych dwóch źródeł wyniku podatkowego – dochodu bądź straty - i 

wprowadza zakaz pomniejszania dochodu z jednego źródła o straty z drugiego źródła.   

Artykuł 7b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych określa zakres źródła dochodów z „zysków kapitałowych". 

Przepis wprowadza definicję zysków kapitałowych poprzez wymienienie pełnego katalogu przysporzeń zaliczanych do 
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tego źródła (katalog zamknięty). Przysporzenia niezaliczane do tego katalogu są uznawane za przychody z innych źródeł. 

Zgodnie ust 1 powołanego artykułu, za przychody z zysków kapitałowych uważa się między innymi przychody z udziału 

w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b ustawy, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego 

udziału, w tym:  

a) dywidendy,  

b) przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości,  

c) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,  

d) równowartość zysku osoby prawnej, przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz 

równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej osoby 

prawnej.  

Art. 5 ust. 1a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przewiduje, że „Przychody z zysków kapitałowych, 

przypisane wspólnikowi na podstawie ust. 1, zwiększają przychody wspólnika uzyskane z tego źródła". Oznacza to 

zachowanie odrębności dwóch źródeł przychodów również w przypadku wspólników spółki osobowej. Jeżeli, 

przedmiotowo, dany przychód należy do źródła zyski kapitałowe, to zachowuje on taki status, nawet jeżeli został uzyskany 

za pośrednictwem spółki osobowej. W przypadku, w którym spółka osobowa wykonuje czynności generujące przychody 

z innych źródeł przychodów, charakter podatkowy w stosunku do przychodów podatkowych wspólnika zostaje zachowany 

ten sam.  

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, do przychodów uzyskanych z tytułu: 

umorzenia akcji oraz do przychodów otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza się kwot – w części 

stanowiącej koszt nabycia, bądź objęcia, udziałów (akcji) umarzanych lub unicestwianych w związku z likwidacją spółki 

akcji. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatek dochodowy od określonych w 

art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu 

(dochodu).  

Zwolnieniem określonym  22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych objęte są przychody z tytułu 

udziału w zyskach Emitenta, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki:  

a) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) uzyskującym dochody (przychody) 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 albo zakład powyższej spółki położony w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego,  

c) spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale Emitenta,  

d) spółka, o której mowa powyżej w lit. b), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania,  

e) posiadanie akcji, o którym mowa powyżej w literze c), wynika z tytułu własności lub innego tytułu niż 

własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych 

akcji nie zostało przeniesione.  

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, w którym spółka uzyskująca dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej 

posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji Emitenta nieprzerwanie przez okres dwóch lat (w stosunku do spółek z 

siedzibą lub zarządem w Konfederacji Szwajcarskiej wymagany próg akcji wynosi 25%). W przypadku, w którym okres 

dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji w kapitale Emitenta, w wysokości 10%, upływa po dniu uzyskania tych 
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dochodów – zwolnienie również znajduje zastosowanie. W przypadku niedotrzymania przez podatnika podatku 

dochodowego od osób prawnych uzyskującego dochody warunku posiadania akcji, we wskazanej wysokości 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka ta będzie zobowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w 

wysokości 19% przychodów do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spółka ta utraciła prawo do 

zwolnienia. Odsetki naliczane są od następnego dnia po dniu, w którym podatnik po raz pierwszy skorzystał ze zwolnienia. 

Zwolnienie dotyczy wyłącznie trzech rodzajów dochodów kapitałowych tj. dywidend, równowartości zysku osoby prawnej 

przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego i wartości niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość 

zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki 

w spółkę niebędącą osobą prawną.  

Istnieje również zakaz stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych w przypadku czynności niemających rzeczywistego charakteru. Przepisów o zwolnieniu od podatków dochodów 

z dywidend przewidzianych w art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, nie stosuje się w 

przypadku, w którym skorzystanie ze zwolnienia określonego w przepisach:  

a) byłoby sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów;  

b) byłoby głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu 

transakcji lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny.  

Sposób działania nie jest uważany za sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot 

działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami, zastosowałby ten sposób działania w dominującej mierze 

z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Skorzystanie ze zwolnienia określonego w przepisach art. 22 ust. 4 Ustawy o 

Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, nie jest samo w sobie uznawane za uzasadnioną przyczynę ekonomiczną.  

Płatnicy mają prawo stosować przepisy art. 22 ust 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wyłącznie do 

wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 miliony 

złotych na rzecz tego samego podatnika.  

Zgodnie z art. 26 ust 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przy weryfikacji warunków zastosowania 

zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania 

należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.  

Zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 22 ust 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych będzie możliwe 

wyłącznie w dwóch wypadkach: (i) po uzyskaniu indywidualnej opinii organów skarbowych potwierdzającej - na 

podstawie obowiązującej opinii o stosowaniu zwolnienia, o której mowa w art. 26b Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Prawnych i/lub (ii) po złożeniu przez płatnika oświadczenia m.in. że dochowując należytej staranności zweryfikował, 

iż zagraniczny podmiot otrzymujący płatność jest jej realnym właścicielem (beneficial owner) i prowadzi rzeczywistą 

działalność gospodarczą. W przypadku złożenia oświadczenia odpowiedzialność za niepobrany podatek i ryzyko w 

przypadku przyszłego sporu z organami skarbowymi obciąża zarząd polskiego płatnika. Oświadczenie, w postaci 

elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, składa się najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności. Niezgodne 

z prawdą oświadczenie płatnika może wiązać się również z nałożeniem sankcji na płatnika, w postaci dodatkowego 

zobowiązania podatkowego.  

Zgodnie z art. 26 ust. 2c pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku wypłat należności do 

wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 miliony 

złotych na rzecz tego samego podatnika, z tytułu przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e oraz g, 

uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach 

zbiorczych, obowiązek pobrania podatku stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, w 

tym rejestr sponsora emisji, albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów. 

Podmioty te pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza 

rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z 

właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe 

pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika 

certyfikatem rezydencji.   
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Zgodnie z art. 26 ust 1c. Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podmiot zobowiązany do pobrania podatku, 

dokonując wypłat dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych do kwoty podmiotom 

korzystającym ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie powołanego powyżej art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje zwolnienia wynikające z tego przepisu wyłącznie do kwoty 2 milionów złotych 

i pod warunkiem udokumentowania przez spółkę miejsca siedziby spółki dla celów podatkowych, uzyskanym od niej 

certyfikatem rezydencji lub istnienia zagranicznego zakładu, zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ 

administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się siedziba spółki lub zarząd albo przez właściwy organ podatkowy 

państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony. Jeżeli na certyfikacie rezydencji potwierdzającym rezydencje 

podatkową nie został wskazany okres jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten dokument wyłącznie 

przez okres dwunastu kolejnych miesięcy następujących po dniu wydania tego certyfikatu.  

W przypadku, jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie dwunastu miesięcy od 

dnia wydania certyfikatu, podatnik jest obowiązany niezwłocznie udokumentować nowe miejsce siedziby certyfikatem 

rezydencji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku odpowiedzialność za niepobranie podatku albo pobranie go w 

zbyt niskiej kwocie ponosi podatnik. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych zastosowanie zwolnienia do wypłat nieprzekraczających wskazanego powyżej limitu 2 milionów złotych jest 

dodatkowo uzależnione od złożenia przez spółkę mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej (lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) pisemnego 

oświadczenia, że spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnieniu z podatku 

dochodowego od osób prawnych podlegają: (i) instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie warunki określone w powołanym przepisie i (ii) podatnicy posiadający 

siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym 

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzący program emerytalny, w zakresie dochodów związanych z 

gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, którzy spełniają warunki określone w powołanym przepisie. Zwolnienie 

nie ma zastosowania do instytucji wspólnego inwestowania, wskazanych w ust 4 powołanego art. 6 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych.   

Zgodnie z art. 26 ust. 1g Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie zwolnienia z podatku 

dochodowego od osób prawnych do wypłat nie przekraczających limitu 2 milionów złotych na rzecz pomiotów 

określonych w art. 6 ust 1 pkt 10a i 11a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych z tytułu wypłat należności z 

tytułów wymienionych w art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dokonywanych przez podmiot 

zobowiązany do pobrania podatku, jest uzależnione od spełnienia następujących warunków:   

a) udokumentowania przez podmiot wymieniony w art. 6 ust 10a oraz 11a Ustawy o Podatku Dochodowym od 

Osób Prawnych jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem 

rezydencji, oraz  

b) złożenia przez ten podmiot pisemnego oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez 

płatnika należności oraz spełnia on warunki, o których mowa w tych przepisach.  

W przypadku, gdy płatnicy dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 na rzecz podmiotu 

mającego siedzibę lub których zarząd znajduje się na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11j ust.  

2 (w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową), są obowiązane do poboru zryczałtowanego podatku 

dochodowego w wysokości 19% kwoty dokonanej wypłaty. Obowiązek pobrania podatku będzie dotyczył w szczególności 

przychodów ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia a także przychodów uzyskanych 

w wyniku wymiany udziałów.  

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych   

Art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przewiduje, że dywidendy i inne przychody z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskiwane przez osoby fizyczne, podlegają zryczałtowanemu podatkowi 
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dochodowemu w wysokości 19%. Dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na innych zasadach.  

Stosownie natomiast do art. 24 ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochodem z udziału w zyskach 

osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z udziałów (akcji), w tym także: przychody z umorzenia udziałów (akcji) 

lub ze zmniejszenia ich wartości, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, dochód 

przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten 

kapitał z innych kapitałów takiej spółki a także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku 

przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w 

spółkę niebędącą osobą prawną. Art. 24 ust. 5d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych określa, że nadwyżka 

przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem akcji nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 

ust. 1f albo 1g, albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38, albo 38c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych  stanowi 

dochód z umorzenia akcji. Jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są 

wydatki poniesione przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji.  

Dochód ze zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia zalicza się do przychodów z kapitałów pieniężnych 

opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.  

Art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych stanowi, że płatnikiem zryczałtowanego podatku 

dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest podmiot dokonujący 

wypłat lub stawiający do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tych tytułów. Ust. 4d tego przepisu 

stanowi, że zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), w zakresie dywidendy oraz innych 

wskazanych w tym przepisie dochodów (przychodów) z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, pobierają, jako 

płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, w tym w rejestr sponsora emisji, dla podatników, jeżeli 

dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika 

następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Ust. 10 powołanego przepisu stanowi, że w zakresie papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego, w zakresie 

dywidendy oraz wskazanych w tym przepisie dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, są 

podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek 

pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.  

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów/dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych przez podmioty zagraniczne  

Przytoczone zasady opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych stosuje się 

odpowiednio do inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli 

do:   

a) osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 

Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), i   

b) osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a 

Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).   

Zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach osoby 

prawnej osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu lub miejsca 

zamieszkania właściwego podatnika. 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.  

W przypadku wpłat dywidend zarówno na rzecz zagranicznych osób prawnych jak i zagranicznych osób fizycznych w 

przypadku wypłat przekraczających kwoty 2 milionów PLN na rzecz tego samego podatnika w ciągu jednego roku 

podatkowego, udokumentowanie miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego 

zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydanym przez właściwy organ administracji 
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podatkowej państwa miejsca siedziby bądź miejsca zamieszkania podatnika (certyfikat rezydencji) jest tylko jednym z 

warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia lub zastosowania niższej stawki podatkowej.  

Art. 41 ust 4aa Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym 

od Osób Prawnych stanowią bowiem, że przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo 

zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Ocena 

dochowania należytej staranności uwzględnia charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. Należyta 

staranność płatnika oznacza weryfikację przez niego kto jest rzeczywistym właścicielem otrzymywanych wypłat, w 

szczególności w zakresie obliczania wysokości wypłat na rzecz jednego podatnika. Ustawa o Podatku Dochodowym od 

Osób Prawnych w art. 4a pkt 29) definiuje rzeczywistego właściciela jako podmiot otrzymujący należności dla własnych 

korzyści, niebędącym pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub 

faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi oraz prowadzącym rzeczywistą działalność.   

W przypadku wypłat należności z tytułu dywidend w kwocie przekraczającej 2 miliony PLN (w danym roku, do danego 

odbiorcy), płatnicy są zobowiązani do poboru podatku u źródła według stawki podatku w wysokości 19%. Jeśli 

zagraniczny podatnik, będący odbiorcą tej płatności, jest uprawniony do zastosowania zwolnienia wynikającego z 

przepisów krajowych tj. z powoływanego wcześniej art. 22 ust 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych lub 

stawki niższej wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub do zwolnienia z opodatkowania 

na podstawie takiej umowy, pobrany podatek będzie mógł być zwrócony po upływie 6 miesięcy. Wniosek o zwrot podatku 

w takiej sytuacji może złożyć: (i) zagraniczny podatnik; albo (ii) płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i 

poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku. Aby możliwe było skuteczne złożenie wniosku, konieczne jest przedstawienie 

stosownych dokumentów w załączeniu:  

a) certyfikat rezydencji podatnika;  

b) dokumentację dotyczącą przelewów bankowych lub inne dokumenty wskazujące na sposób rozliczenia lub 

przekazania należności, z którymi wiązała się zapłata podatku;  

c) dokumentację dotyczącą zobowiązania do wypłaty należności;  

d) oświadczenie podatnika, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których 

mowa odpowiednio art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych;  

e) oświadczenie podatnika, że w odniesieniu do czynności, w związku z którą składany jest wniosek o zwrot 

podatku, podatnik jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek podatkowy, a także oświadczenie podatnika, 

że spółka albo zagraniczny zakład jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności;  

f) oświadczenie podatnika, że prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby podatnika dla 

celów podatkowych, z którą wiąże się uzyskany przychód;   

g) dokumentację wskazującą na ustalenia umowne, z powodu których płatnik wpłacił podatek z własnych 

środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku;  

h) uzasadnienie wnioskodawcy, że spełnione są warunki będące przedmiotem oświadczeń, o których mowa w 

pkt 5 i 6.  

Zwrot podatku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku o 

zwrot podatku. Niepobranie podatku lub zastosowanie obniżonej stawki podatku u źródła, w odniesieniu do płatności, w 

części w jakiej ich łączna kwota wypłacona na rzecz tego samego podatnika przekroczyła w roku podatkowym płatnika 

kwotę 2 mln PLN, jest możliwe wyłącznie w dwóch sytuacjach:  

a) posiadania przez płatnika opinii o stosowaniu zwolnienia, o której mowa w art. 26b Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych, przy czym opinia taka może być wydana wyłącznie w przypadku 

dywidend wypłacanych na rzecz spółek, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 (dywidend, które podlegają 

zwolnieniu na podstawie przepisów art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Pomimo posiadania takiej opinii zastosowanie zwolnienia nie jest możliwe, jeżeli z informacji posiadanej 

przez płatnika, w tym z dokumentu, w szczególności z faktury lub z umowy, wynika, że podatnik, którego 
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dotyczy opinia o stosowaniu zwolnienia, nie spełnia warunków określonych w art. 22 ust. 4-4d i 6 lub stan 

faktyczny nie odpowiada stanowi faktycznemu przedstawionemu w tej opinii.  

b) złożenia przez płatnika oświadczenia, w którego treści powinno znaleźć się potwierdzenie, że:  

• posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku 

albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu 

podwójnego opodatkowania;  

• po przeprowadzeniu weryfikacji, w której dochował należytej staranności, nie posiada wiedzy 

uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki 

podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o 

unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności nie posiada wiedzy o istnieniu okoliczności 

uniemożliwiających spełnienie przesłanek do zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki.  

Oświadczenie w imieniu płatnika składa kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, 

podając pełnioną przez siebie funkcję.  

Oświadczenie nie może być złożone przez pełnomocnika. Oświadczenia składa się w postaci elektronicznej 

odpowiadającej strukturze logicznej dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.  

Zasady odpowiedzialności płatnika  

Płatnikami podatku dochodowego zobowiązanymi do obliczenia i pobrania od inwestorów podatku dochodowego z tytułu 

otrzymanych przez nich dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i wpłacenia go we 

właściwych terminach organom podatkowym, są: podmioty dokonujące wypłat lub stawiające do dyspozycji podatnika 

pieniądze lub wartości pieniężne z tych tytułów. Są więc nimi odpowiednio podmioty prowadzące rachunki papierów 

wartościowych dla podatników i podmioty prowadzące rachunki zbiorcze.  

Art. 30 § 1 i § 3 Ordynacji Podatkowej przewiduje, że płatnik, który nie wykonał ciążących na nim obowiązków odpowiada 

za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony całym swoim majątkiem. Stosownie do z § 5, powyższych 

zasad nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.  

Stosownie do art. 30 § 5a Ordynacji Podatkowej, odpowiedzialność płatnika nie może być wyłączona ani ograniczona na 

podstawie § 5, jeżeli:  

a) płatnik i podatnik byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych lub art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych;  

b) płatnik lub podatnik był podmiotem kontrolowanym lub kontrolującym w odniesieniu do kontroli 

uregulowanej w art. 30f ust. 3 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych lub art. 24a ust. 3 

pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych;   

c) płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub mającym 

zarząd w kraju lub na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku 

dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych;  

d) płatnik lub podatnik był podmiotem z rezydencją podatkową, miejscem rejestracji, siedzibą lub mającym 

zarząd w kraju lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła ratyfikowanej umowy 

międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia Europejska 

nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych 

tego państwa informacji podatkowych;  

e) niewykonanie przez płatnika obowiązku nastąpiło w odniesieniu do podmiotu, dla którego na podstawie 

publicznie dostępnych informacji nie jest możliwe ustalenie udziałowca, akcjonariusza lub podmiotu o 

zbliżonych uprawnieniach, który posiada co najmniej 10% udziałów w kapitale lub co najmniej 10% praw 

głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 10% praw do uczestnictwa 

w zyskach.  
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Ponadto za złożenie przez płatnika niezgodnego z prawdą oświadczenia o spełnieniu warunków do zastosowania 

zwolnienia lub obniżonej stawki w podatku dochodowym są przewidziane dodatkowe sankcje, w tym sankcje 

karnoprawne.  

Pobrany podatek przekazywany jest przez płatnika na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.  
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ROZDZIAŁ 4. DANE O EMITENCIE 

4.1. Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi oraz 

identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numeru według właściwej identyfikacji 

podatkowej 

 

Firma Spółki: CREOTECH INSTRUMENTS S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Adres siedziby: ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer KRS 0000407094 

Numer REGON 141246690 

Numer NIP 9512244313 

Telefon: +48 222 464 575 

Fax: +48 22 233 10 27 

Adres poczty elektronicznej: kontakt@creotech.pl 

Strona www: www.creotech.pl 

Źródło: Emitent 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

Zgodnie z §4 Statutu Spółki, czas trwania Spółki jest nieoznaczony.  

4.3. Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został utworzony Emitent 

Emitent jest spółką akcyjną utworzoną na podstawie prawa polskiego. Emitent działa na podstawie Kodeksu Spółek 

Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, a także 

na podstawie Statutu i wydawanych na jego podstawie regulaminów. 

Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Creotech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie (KRS: 0000299932). 

4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie 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 oraz wskazanie organu, który 

je wydał 

Emitent (w związku z przekształceniem spółki Creotech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

w spółkę akcyjną) został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000407094 

na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego. Wpisu dokonano w dniu 2 stycznia 2012 roku. 

Utworzenie Emitenta nie wymagało zezwolenia. 
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4.5. Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, 

a w przypadku istnienia takiego wymogu –dodatkowo podmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze 

wskazaniem organu, który je wydał 

Działalność Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji czy zgody. 

4.6. Krótki opis historii Emitenta 

Spółka Creotech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została zawiązana w dniu 3 stycznia 2008 roku przez Grzegorza 

Kasprowicza, Grzegorza Bronę i Pawła Kasprowicza. Spółka ta została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego. Następnie, na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z 

dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie przekształcenia Creotech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Creotech 

Instruments spółka akcyjna i ustalenia składu Rady Nadzorczej i Zarządu I kadencji, doszło do zmiany formy prawnej 

Emitenta. Uchwała o przekształceniu została zaprotokołowana w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza 

Krzysztofa Borawskiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie (Repertorium A nr 12131/2011). 

Przekształcenie Emitenta zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 2 stycznia 2012 roku. W momencie 

przekształcenia kapitał zakładowy Emitenta wynosił 100.000,00 zł. Następnie kapitał zakładowy podnoszony był 

sześciokrotnie. Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 158.623,20 zł i został wpłacony w całości. Wszystkie akcje 

wyemitowane przez Spółkę są na Datę Dokumentu Informacyjnego akcjami zwykłymi na okaziciela.  

Historia emisji dotychczasowych akcji Emitenta została dodatkowo przedstawiona w poniższej tabeli. 

 

Tabela 6: Historia dotychczasowych emisji akcji Emitenta 

Seria 

akcji 
Seria A  Seria B Seria C Seria D Seria E Seria F Seria G  Seria H 

Liczba 

akcji  
1.000.000 62.752 67.300 102.000 71.000 68.000 30.180 185.000 

Data 

emisji 
22.11.2011 29.02.2012 14.11.2012 14.08.2014 13.01.2015 18.06.2015 18.06.2015 25.03.2021 

Data 

rejestracji 

w KRS 

02.01.2012 25.05.2012 29.03.2013 29.12.2014 19.03.2015 05.10.2015 05.10.2015 09.06.2021 

Źródło: Emitent 

 

Creotech Instruments S.A. powstał w 2012 roku z przekształcenia spółki Creotech Sp. z. o.o. założonej przez naukowców  

pracujących w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Od początku swojej działalności Emitent stawiał sobie 

za cel współpracę z najlepszymi specjalistami na świecie i dostarczenie im najbardziej zaawansowanych rozwiązań 

technologicznych. Dlatego Emitent współpracuje blisko z najważniejszymi laboratoriami fizyki w Europie i w USA, a od 

2013 roku uczestniczy w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA. Pierwszym realizowanym przez Emitenta 

projektem dla ESA było wytworzenie komponentów elektroniki dla eksperymentu ASIM na Międzynarodowej Stacji 

Kosmicznej. 

Rok 2014 stanowił przełom dla Emitenta. Udało się wtedy pozyskać nowego, strategicznego inwestora w postaci należącej 

do Skarbu Państwa Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz uzyskać wsparcie w postaci funduszy europejskich. Efektem 

dodatkowych środków pozyskanych przez Spółkę była budowa pomieszczeń o kontrolowanych parametrach 

środowiskowych (ang. clean rooms) przeznaczonych do montażu elektroniki kosmicznej oraz inwestycja we własną linię 

do montażu elektroniki. Emitent pozyskał też nowe projekty z ESA, w tym na zaprojektowanie i budowę podsystemów dla 

misji kosmicznej PROBA-3. 
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W 2015 roku Emitent podjął kolejne projekty z dofinansowaniem z funduszy europejskich związane z pracami 

badawczymi nad systemami dla laboratoriów fizyki wysokiej energii. Dzięki temu Emitent mógł podjąć współpracę przy 

dostawie systemów dla dużej infrastruktury badawczej m.in. w Zjednoczonym Królestwie, Brazylii, czy Rumunii. 

Kolejnym etapem rozwoju Spółki w tym obszarze działalności był projekt systemu elektroniki wspierającej komputery 

kwantowe i ekspansja na rynki ponad 20 krajów. 

Od 2016 roku Emitent rozwija swoje kompetencje w ramach projektów dystrybucji i przetwarzania danych satelitarnych. 

Spółka jest liderem projektu budowy jednej z pięciu platform cyfrowych przechowujących i przetwarzających wszystkie 

europejskie dane satelitarne programu Copernicus – Copernicus Data & Information Access Services. 

Kolejny kamień milowy rozwoju Spółki został osiągnięty w roku 2017, w którym CREOTECH rozpoczął realizację 

projektu budowy polskiej platformy mikrosatelitarnej HyperSat. Platforma ta odpowiada na potrzebę prowadzenia misji 

kosmicznych za pomocą satelitów o masie do 60 kg. Projekt realizowany jest w szerokiej współpracy z polskimi 

podmiotami naukowymi i niezależnymi firmami, m.in. z Centrum Badań Kosmicznych, Instytutem Lotnictwa, Instytutem 

Technologii Wojsk Lotniczych oraz Scanway Sp. z o.o. Wyniesienie w kosmos pierwszego satelity bazującego na 

platformie HyperSat, z misją obserwacji Ziemi, planowane jest na rok 2023. 

Od 2018 roku Emitent, wykorzystując synergię z aplikacjami satelitarnymi, rozwija swoje zdolności w obszarze lotniczych 

systemów bezzałogowych (dronów). Stworzona przez Spółkę linia produktów pod marką CreoScan, jest odpowiedzią na 

potrzebę zautomatyzowanego nadzoru nad ruchem dronów w przestrzeni publicznej. W 2020 roku Emitent rozszerzył 

swoją działalność w tym obszarze i zaczął rozwijać systemy wsparcia wykrywania przeszkód lotniczych dla standardowego 

ruchu lotniczego. W całym tym zakresie Emitent blisko współpracuje z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. 

W czasie pandemii Covid-19 Emitent uzyskał zdolność do produkcji profesjonalnych respiratorów. Ponadto, stosownie do 

decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydanej na 

podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych w związku z art. 59 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych, zmiany 

dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektywy 

Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG Emitent uzyskał zezwolenie na wprowadzenie takich respiratorów do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2020-2022. 

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

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, 

dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się 

również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji 

akcji. Zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie 

szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje i wartość kapitałów 

własnych.  

Tabela 7: Zestawienie kapitałów własnych na dzień 31.12.2020 oraz 31.12.2019 

KAPITAŁ WŁASNY (w tys. zł) Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2019 

Kapitał własny 7 195 5 420 

Kapitał zakładowy 140 140 

Kapitał zapasowy, w tym: 8  602 8 602 

   Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 8 419 8 419 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 323 -3 578 

Zysk (strata) netto 1 776 255 

Źródło: Emitent; dane na podstawie zaudytowanych statutowych sprawozdań finansowych 
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Na Datę Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 158.623,20 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy 

sześćset dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 1.586.232 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć 

tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:  

• 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 62.752 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 67.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 71.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 68.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 30.180 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

• 185.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

Kapitał zakładowy został opłacony w pełni. 

Kapitał zakładowy Spółki jest tworzony zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z art. 308 § 1 

KSH, kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych. Przepisu Kodeksu spółek 

handlowych określają również zasady podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego. Zgodnie art. 431 § 1 KSH, 

podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia 

wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Szczegółowe zasady podwyższenia kapitału zakładowego zawierają przepisy 

art. 431 454 KSH. Zgodnie z art. 455 § 1 KSH, kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie 

wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. 

Szczegółowe zasady podwyższenia kapitału zakładowego zawierają przepisy art. 455 458 KSH. Podwyższenie lub 

obniżenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym w przypadkach określonych przez 

prawo Zarząd może zostać upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego (art. 446 §1 KSH podwyższenie kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego).  

Zgodnie z postanowieniami art. 396 § 1 3 KSH, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa 

się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 

zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości 

nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które 

uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie 

będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. 

Zgodnie z art. 396 § 4 KSH, statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub 

wydatków (kapitały rezerwowe).  

Zgodnie z art. 396 § 5 KSH, o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części 

kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej 

w sprawozdaniu finansowym. 

4.8. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia 

jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu 

informacyjnego, czy też nie, a jeśli nie –wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo 

aktywa obrotowe 

Emitent oświadcza, że według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb 

w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. 

4.9. Informacje o akcjach Emitenta nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie, wskazujące co najmniej organ 

podejmujący decyzję w przedmiocie emisji akcji każdej serii, datę podjęcia tej decyzji, cenę emisyjną akcji 

wraz ze wskazaniem czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady 

niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia 
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Nie dotyczy. Wprowadzane niniejszym wnioskiem do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje 

stanowią 100,00% udziału w kapitale zakładowym i 100,00% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

4.10. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

4.11. 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 

Nie dotyczy. Emitent nie emitował obligacji zamiennych, obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości 

nowych emisji akcji ani warrantów subskrypcyjnych. 

4.12. 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 

Stosownie do treści § 61 Statutu Emitenta Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń 

kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 28.024,64 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia cztery 

złote i sześćdziesiąt cztery grosze). Na Datę Dokumentu Informacyjnego wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 

0,10 zł (dziesięć groszy) w związku z czym w ramach kapitału docelowego Zarząd może podjąć decyzję o emisji nie więcej 

niż 280.246 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji na okaziciela.   

Na Datę Dokumentu Informacyjnego w ramach kapitału docelowego wyemitowano 185.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) zł. W 

ramach kapitału docelowego kapitał zakładowy może być podwyższony jeszcze dodatkowo o kwotę 9.524,60 (dziewięć 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote) zł poprzez emisję 95.246 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści 

sześć akcji. 

4.13. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe 

Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

Na Datę Dokumentu Informacyjnego papiery wartościowe Emitenta oraz kwity depozytowe nie były notowane na rynkach 

instrumentów finansowych.  

4.14. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego 

działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład 

Grupy Kapitałowej Emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez 

Emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów 

zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

Na Datę Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada 40 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą NEWMAP 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Norwida 9/2, 50-374 Wrocław), 

uprawniających Emitenta do 40 głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki, co stanowi 40% ogólnej liczby głosów. 

Spółka NEWMAP sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000679557. 

Spółka NEWMAP sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu prowadzi działalność związaną z oprogramowaniem dostarczając 

dane, m.in. satelitarne, dla deweloperów i inwestorów wyspecjalizowanych w rynku nieruchomości (PKD 62.01.Z).   

Emitent jest ponadto w trakcie zawiązywania spółki na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej pod nazwą 

Creotech Industries LLC z siedzibą w Lincolnshire, Illinois. Emitent planuje by po zawiązaniu posiadał we wspomnianej 
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spółce 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów. Planowany przedmiot działalności spółki obejmował będzie 

dostawy produktów i świadczenie usług z portfolio Eminentna na terenie USA.  

4.15. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy: 

4.16. Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 

Na Datę Dokumentu Informacyjnego: 

• pan Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Emitenta jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 241 528 akcji Emitenta 

stanowiących 15,23% akcji w kapitale zakładowym Emitenta 

• pan Jacek Kosiec, Wicerezes Zarządu Emitenta jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 26 545 akcji Emitenta 

stanowiących 1,67% akcji w kapitale zakładowym Emitenta; 

• pan Maciej Kielek, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Emitenta jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 

676 akcji Emitenta stanowiących 0,04% akcji w kapitale zakładowym Emitenta. 

Poza powiązaniami, o których mowa powyżej, nie występują inne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne 

pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta. 

4.16.1 Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

Na Datę Dokumentu Informacyjnego: 

• pan Grzegorz Brona, akcjonariusz Emitenta posiadający 241 528 akcji Emitenta stanowiących 15,23% akcji w 

kapitale zakładowym Emitenta jest jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta; 

• pan Maciej Kielek, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Emitenta jest zatrudniony jako starszy manager 

inwestycyjny w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., będącej akcjonariuszem Emitenta posiadającym 271 180 akcji 

Emitenta stanowiących 17,10% akcji w kapitale zakładowym Emitenta; 

• pan Paweł Pacek, członek Rady Nadzorczej Emitenta jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Biura Rozwoju 

Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., będącej akcjonariuszem Emitenta posiadającym 271 180 akcji 

Emitenta stanowiących 17,10% akcji w kapitale zakładowym Emitenta. 

Ponadto, pan Grzegorz Kasprowicz, akcjonariusz Emitenta posiadający 241 528 akcji Emitenta stanowiących 15,23% akcji 

w kapitale zakładowym Emitenta oraz pan Paweł Kasprowicz, akcjonariusz Emitenta posiadający 241 528 akcji Emitenta 

stanowiących 15,23% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, są braćmi. 

Poza powiązaniami, o których mowa powyżej, nie występują inne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne 

pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi 

akcjonariuszami Emitenta. 

4.16.2 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) 

Na Datę Dokumentu Informacyjnego: 

• pan Adam Kalkusiński pełniący funkcję prezesa zarządu Autoryzowanego Doradcy posiada 4 078 akcji Emitenta 

stanowiących 0,26% akcji w kapitale zakładowym Emitenta. 

Poza powiązaniami, o których mowa powyżej, nie występują inne 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). 

4.17. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i 

ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli to istotne, 
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poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla Emitenta, w podziale 

na segmenty działalności 

 

Wstęp 

Na podstawie analiz własnych Spółki obejmujących wskazane poniżej dane Ministerstwa Rozwoju, Zarząd ocenia, iż na 

Datę Dokumentu Informacyjnego Spółka jest największym i jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów 

działających w polskim sektorze kosmicznym. Udział CREOTECH w łącznej wartość kontraktów ESA w latach 2014-20 

(będących głównym źródłem przychodów dla polskich firm z tego sektora), w których uczestniczyły, bądź uczestniczą 

polskie podmioty wynosił ok. 20% (źródło: Ministerstwo Rozwoju „Katalogu członkowskim Związku Pracodawców 

Sektora Kosmicznego 2021”).  

Ponadto Spółka jako jedyna firma w Polsce osiągnęła zdolność do budowy mikrosatelitów (źródło: Ministerstwo Rozwoju 

w „Katalogu członkowskim Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego 2021”). Rynek mikrosatelitów jest bardzo 

dynamicznie rosnącym segmentem rynku kosmicznego. Na podstawie „22nd State of the Satellite Industry Report”, 2019, 

Satellite Industry Association przewiduje się, iż dzięki miniaturyzacji i rosnącej liczbie zastosowań rynek technologii 

małych satelitów w okresie 2019-2029 wzrośnie przeszło 5 razy i osiągnie na koniec 2029 roku wartość 53 mld USD. 

CREOTECH jest pomysłodawcą, konstruktorem i twórcą autorskiego rozwiązania technologicznego obejmującego 

wysoko konkurencyjną rynkowo technologię wielofunkcyjnej platformy mikrosatelitarnej o nazwie HyperSat. Platforma 

ta przeznaczona jest do misji kosmicznych prowadzonych przez satelity o masach w zakresie od 10 do 60 kg (z możliwością 

przeskalowania w przyszłości do masy 120 kg). Platforma ta może służyć zarówno obserwacji Ziemi, telekomunikacji, czy 

też innym zastosowaniom. Ponadto na Datę Dokumentu Informacyjnego Spółka prowadzi projekt badawczo-rozwojowy, 

którego celem jest opracowanie i umieszczenie na orbicie okołoziemskiej własnego satelity obserwacyjnego Ziemi - 

EagleEye.  

Dodatkowo Spółka specjalizuje się w opracowywaniu i wytwarzaniu zaawansowanych produktów elektronicznych i 

systemów IT dla innych globalnych rynków, obejmujących produkcję specjalistycznej elektronikę i aparatury m.in. na 

potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej, czy fizyki kwantowej i wysokich energii. CREOTECH 

rozwija również systemy bazujące na zobrazowaniach Ziemi, np. monitoring przeszkód wysokościowych dla załogowych 

i bezzałogowych statków powietrznych. 

Produkcja wyrobów CREOTECH jest realizowana w oparciu o unikalną na skalę europejską, bardzo nowoczesną, wysoce 

specjalistyczną infrastrukturę do montażu elektroniki oraz kompetencje i doświadczenie w zakresie realizacji pełnego 

łańcucha usług produkcji kontraktowej obejmujących zarówno zakup materiałów, jak i montaż oraz testy elektroniki, testy 

funkcjonalne, czy też tworzenie pokryć ochronnych elektroniki oraz integrację mechaniczną. Zaplecze to umożliwia Spółce 

realizację zleceń w zakresie produkcji specjalistycznej elektroniki oraz aparatury nie tylko dla sektora kosmicznego, ale 

także m.in. na potrzeby komputerów kwantowych,  kontroli eksperymentów naukowych, czy obserwacji przestrzeni 

kosmicznej (kamery wysokoczułe). Według stanu wiedzy Zarządu (wynikającej z informacji pozyskanych od klientów) na 

Datę Dokumentu Informacyjnego CREOTECH  jest jedynym podmiotem w Europie Środkowo-Wschodniej, posiadającym 

pełną certyfikację Europejskiej Agencji Kosmicznej dla automatycznego montażu elektroniki przeznaczonej dla kosmosu 

(oraz certyfikat ISO 9001), a procedury wprowadzone w ramach systemu produkcji Spółki podlegają cyklicznemu 

audytowi przez ekspertów ESA. Posiadanie przez CREOTECH tego certyfikatu powoduje, iż Spółka, według stanu wiedzy 

Zarządu na Datę Dokumentu Informacyjnego, jest jedyną firmą w tej części Europy dopuszczoną do produkcji elektroniki 

na potrzeby międzynarodowych misji kosmicznych realizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną, w tym także w 

tzw. głęboki kosmos – poza orbitę Ziemi (Mars, Jowisz). 

Opracowywane przez CREOTECH technologie są efektem prac zespołu osobowego Spółki, w tym jej założycieli. Zespół 

ten, posiadający doświadczenie zdobyte w ramach współpracy z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN  z 

siedzibą w Genewie oraz szeregiem innych zagranicznych i polskich ośrodków oraz jednostek naukowych w Polsce, składa 

się z najwyższej klasy inżynierów, informatyków i elektroników oraz projektantów systemów satelitarnych, którzy wnieśli 

(i w dalszym ciągu wnoszą) w działalności CREOTECH istotny wkład w projektowanie, opracowanie i wdrażanie 

technologii satelitarnych oraz systemów kontrolno-pomiarowych i systemów wspomagających operacje lotnicze i UAV 

(ang. Unmanned Aerial Vehicle – Bezzałogowe Statki Powietrzne). 
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Wysoka jakość i niezawodność produktów Spółki została potwierdzona w kosmosie (ciągła praca bez awarii wszystkich 

podsystemów dostarczonych przez Spółkę do misji ESA i komercyjnych) oraz w czołowych ośrodkach naukowych 

wymienionych powyżej. Pozwoliło to na wygenerowanie w latach 2016-2020 sprzedaży w wysokości przekraczającej 

łącznie 100 mln zł.  

W 2020 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wg danych ze, zaudytowanego 

sprawozdania finansowego, Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży netto na poziomie 28.966 tys. zł oraz EBITDA w 

wysokości 3.720 tys. zł, co stanowiło odpowiednio wzrost o 13,7% (w przypadku przychodów) i 85,0% (w przypadku 

EBITDA) w porównaniu do wyników osiągniętych przez CREOTECH  w roku poprzednim. Opracowane przez Spółkę 

rozwiązania technologiczne pozwalają jej generować wysoką marżowość na produktach oraz usługach, kształtującą się w 

2020 roku w przedziale 11% – 48%. 

4.17.1 Podstawowe informacje o produktach i usługach 

Platforma mikrosatelitarna HyperSat (segment NewSpace) 

Podstawowym produktem CREOTECH w segmencie NewSpace jest wielofunkcyjna platforma mikrosatelitarną HyperSat. 

Platforma HyperSat opracowywana jest przez Spółkę w ramach projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą „Platforma 

satelitarna w nowym standardzie HyperCube” posiadającego dofinansowanie z NCBiR, którego łączny budżet wynosi 

19.862 tys. zł. Projekt ten realizowany jest przez Spółkę od września 2017 roku, a termin jego zakończenia upływa pod 

koniec 2021 roku. 

Platformy satelitarne (ang. satellite bus) stanowią podstawę infrastrukturalną każdego satelity. Satelita składa się bowiem 

z dwóch części: platformy i ładunku użytecznego. Ładunek użyteczny (ang. payload) to zespół instrumentów 

odpowiedzialnych za wykonywanie głównego zadania, na rzecz którego satelita jest wysyłany w przestrzeń kosmiczną 

(np. instrumenty służące obserwacji Ziemi, badaniom naukowym itp.), Ładunek ten decyduje o rodzaju misji kosmicznej 

realizowanej przez danego satelitę (misja komercyjna, naukowa itd.). Drugim elementem satelity jest platforma. Stanowi 

ona konstrukcję nośną dla ładunku, zapewnia zasilanie, orientację w przestrzeni, możliwości manewrowe, komunikację, 

ochronę ładunku przed niesprzyjającymi czynnikami takimi jak: promieniowanie, uderzenia cząstek, wysokie/niskie 

temperatury. Bardzo ważnymi parametrami każdej platformy, które w istocie determinują dla jakiego ładunku użytecznego 

i jakich funkcjonalności może być ona wykorzystana, jest maksymalna masa i objętość ładunku, a także moc elektryczna, 

jaką dana platforma może zapewnić ładunkowi użytecznemu oraz ilość informacji, która może zostać przesłana z i do 

instrumentu. 

Platforma satelitarna jest zwykle wyposażona w szereg systemów, w tym m. in.: 

• zasilania (panele słoneczne, akumulatory, moduły dystrybucji i zarządzania energią), 

• komunikacji (np. anteny, nadajniki/odbiorniki), 

• komputera pokładowego (ang. On-board Computer) 

• kontroli ustawienia satelity w przestrzeni – AOCS (ang. Attitude and Orbit Control System), 

• ochrony termicznej, 

• napędowego i korekcji orbity. 

Dodatkowa funkcja platformy satelitarnej wiąże się z końcem okresu użytkowania satelity. Wówczas platforma dokonuje 

deorbitacji niepotrzebnego już satelity lub też jego przesunięcia na orbitę cmentarną (jeżeli satelita pełnił wcześniej swą 

funkcję na orbicie geostacjonarnej). 

Poniżej przedstawiono poglądowy rysunek satelity bazującego na platformie HyperSat w konfiguracji 30 kg. W części 

dolnej rysunku zaprezentowano podsystemy platformy opracowane przez CREOTECH (tj. zasilanie, radio, komputer 

pokładowy, system sterowania itd.), a w części górnej obszar, w którym znajduje się ładunek użyteczny (ang. payload) 

dostarczony przez klienta Spółki obejmujący w tym wypadku dwa teleskopy. 
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Rys. nr 1: Satelita bazujący na platformie HyperSat w konfiguracji 30 kg 

 

Źródło: Spółka 

 

Platforma mikrosatelitarna HyperSat będzie przeznaczona do realizacji misji kosmicznych przez satelity o masach w 

zakresie od 10 do 60 kg (z możliwością przeskalowania w przyszłości do masy 120 kg).  

Poniżej przedstawiono możliwości skalowania (rekonfiguracji masowej i objętościowej) platformy HyperSat w 

porównaniu do nanosatelitów typu CubeSat. 

 

Rys. nr 2: Przykładowe konfiguracje masowe i objętościowe platformy HyperSat w porównaniu do nanosatelitów 
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Źródło: Emitent 

Realizacja projektu platformy HyperSat jest wynikiem wielu lat prac Spółki m.in. udziału w 26 projektach kosmicznych, 

w tym w 10 projektach dla lotnych misji kosmicznych, budowy zaplecza laboratoryjnego i produkcyjnego, a także 

osobowego oraz uzyskania certyfikacji ze strony Europejskiej Agencji Kosmicznej, umożliwiającego Spółce produkcję 

elektroniki na potrzeby przemysłu kosmicznego w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

W ramach prac nad platformą HyperSat CREOTECH opracował szereg nowatorskich rozwiązań technologicznych 

systemów platformy HyperSat, obejmujących zarówno elementy hardware’u, jak i software’u (w szczególności systemu 

jej zasilana, systemu łączności i komunikacji (radia bazującego na własnym oprogramowaniu Spółki), komputera 

pokładowego oraz systemu sterowania jej położeniem na orbicie).  

Główne funkcjonalności i rozwiązania technologiczne zastosowane przez CRETOECH w ramach realizacji projektu 

platformy HyperSat obejmują: 

• możliwość rekonfiguracji masowej i objętościowej platformy – modułowa konstrukcja platformy HyperSat 

zapewnia klientowi pełną konfigurację zarówno w zakresie masy, jak i objętości konstruowanego na jej bazie 

satelity. Funkcjonalność ta zostaje osiągnięta poprzez zaprojektowanie specjalnego złącza elektroniki 

umożliwiającego dodawanie i zmienianie podsystemów elektroniki. Rozwiązanie takie jest unikalne na 

rynku. Do tej pory tego typu standard istnieje na świecie tylko w kategorii CubeSat – najmniejszych 

nanosatelitów o podstawowej jednostce 1 kg i skalowanej do 12U. Jednak ta kategoria nie zapewnia w pełni 

użytecznych funkcjonalności ze względu na ograniczenie masy instrumentów (payload’u), brak pełnej 

stabilizacji i możliwości manewrów oraz rosnące z liczbą jednostek problemy z komunikacją wewnętrzną 

CREOTECH jest jedyną firmą na świecie, która ogłosiła i podjęła  prace nad modularną, platformą 

mikrosatelitrną, adaptowalną do różnych misji kosmicznych. Jej przewaga nad istniejącymi rozwiązaniami 

polega na unikalnym podejściu do architektury  (m.in. wykorzystanie  magistrali w standardzie SpaceVPX, 

interfejsów wg protokołów stosowanych w  większych (np. SpaceWire) i mniejszych (CubeSat) satelitach). 

Pozwala to kontrahentom Spółki na wykorzystanie platformy HyperSat do szerokiej gamy zastosowań 

technologicznych – od telekomunikacji po obserwację Ziemi za pomocą różnych instrumentów i sensorów, 

w szczególności pozwala wykorzystać dostępne na rynku moduły w standardzie Space VPX, 

• możliwość zapewnienia odpowiednich zasobów mocy oraz łącza radiowego z Ziemią – najmniejsza wersja 

platformy zapewnia 25 W zasilania, największa nawet kilkaset watów i pozwala na umieszczenie na orbicie 

nawet systemów radarowych. Funkcjonalność ta została osiągnięta poprzez zaprojektowanie specjalnego 

systemu dystrybucji i przechowywania energii elektrycznej. System ten pozwala na dodawanie kolejnych 

modułów oraz współpracę z praktycznie nieograniczoną liczbą paneli fotowoltaicznych. Rozwiązanie takie 

jest specyficzne dla opracowanej platformy i nie jest spotykane w większości rozwiązań konkurencyjnych. 

Łącze radiowe z Ziemią zapewnione jest przez radio działające w oparciu o autorskie oprogramowanie 

Spółki, umożliwiające jego rekonfigurowanie/zmianę charakterystyki działania (np. zmianę systemu 

szyfrowania ) nawet w trakcie misji satelity. Tego typu funkcjonalności posiadają większe satelity, natomiast 

jest ono unikalne w klasie mikrosatelitów, 

• wysoką niezawodność działania – według stanu wiedzy Zarządu na Datę Dokumentu Informacyjnego, Spółka 

jako pierwsza na rynku światowym wprowadziła do mikrosatelity  opracowany kilka lat temu przez NASA i 

amerykańskie koncerny zbrojeniowe standard SpaceVPX (obejmujący specyfikację zarówno mechaniczną, 
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jak i elektryczną)) przeznaczony do większych satelitów. Standard ten w porównaniu ze standardem CubeSat 

(stosowanym w nanosatelitach), zapewnia pełne dublowanie się krytycznych systemów satelity i tym samym 

wielokrotny spadek jej awaryjności. Standard SpaceVPX przeznaczony jest zasadniczo do dużych satelitów, 

jednakże CREOTECH, zdołał zaadoptować go do mikrosatelitów poprzez opracowanie wysoce 

zintegrowanego podsystemu zasilania oraz kaset z elektroniką, 

• atrakcyjność cenową – klient może dokonać integracji platformy HyperSat ze swoim ładunkiem użytecznym 

(ang. payload’em) np. zespołem teleskopów w cenie od 3 do 5 razy niższej niż w przypadku platform 

dedykowanych do konkretnych zastosowań oferowanych przez podmioty konkurencyjne, 

• krótki czas integracji – skonstruowana przez CREOTECH platforma HyperSat pozwala na integrację 

platformy z ładunkiem użytecznym (ang. payload’em) satelity dostarczanym przez kontrahentów, w okresie 

zdecydowanie krótszym (liczonym w miesiącach (zwykle 6-9 miesięcy), a nie w latach, jak w przypadku 

rozwiązań oferowanych przez podmioty konkurencyjne), 

• możliwość integracji ze specjalistycznymi systemami (również opracowywanymi w spółce CREOTECH) 

tzn. z superkomputerem pokładowym umożliwiającym redukcję danych i stosowanie algorytmów 

szyfrujących, radiem redefiniowalnym softwarowo (SDR) zapewniającym bezpieczeństwo komunikacji, 

modułem napędowym (umożliwiającym zmianę orbity i prowadzenie operacji w formacji satelitów oraz 

działań serwisowych), 

• możliwość użycia podzespołów o wyższym poziomie odporności na radiację, dzięki czemu platforma 

HyperSat może być wykorzystana jako nośnik misji poza orbitę okołoziemską tzn. np. na Księżyc. W 

konkurencyjnych rozwiązaniach nie przewidziano takiej opcji. 

Wymienione cechy i funkcjonalności platformy HyperSat zapewniają możliwość jej wykorzystania do budowy konstelacji 

mikrosatelitów* lub nawet ich formacji**. 

*konstelacja satelitów składa się z wielu satelitów luźno ze sobą współpracujących na różnych orbitach, 

**formacja satelitów to zespół satelitów na zbliżonych orbitach ściśle ze sobą współpracujących i zdolnych do 

wykonywania złożonych manewrów oraz wspólnych celów przekraczających możliwości pojedynczego satelity 

Projekt stworzenia mikrosatelitarnej platformy HyperSat został rozpoczęty przez Spółkę od 3 poziomu gotowości 

technologicznej TRL (ang. Technology Readiness Level). CREOTECH systematycznie realizuje kolejne etapy projektu, a 

jego celem jest osiągnięcie, przez platformę HyperSat oraz jej podzespoły, 7 poziomu gotowości technologicznej TRL  w 

2021 roku i TRL9 pod koniec 2023 roku.  

Osiąganie przez Spółkę kolejnych etapów gotowości technologicznej przez platformę HyperSat jest każdorazowo 

potwierdzane w trakcie tzw. przeglądów (ang. reviews) przeprowadzanych przez zespół doświadczonych ekspertów z 

branży kosmicznej. Jest to standardowa procedura stosowana przez takie organizacje jak ESA i NASA oraz firmy 

współpracujące z nimi, np. Airbus, Thales, Boeing, Lockheed Martin, lecz stanowiąca nowość na rynku polskim. 

CREOTECH powołał zewnętrzny komitet złożony m.in. z byłych pracowników ESA i NASA. Jego ocena  potwierdza, iż 

Spółka osiąga założone cele związane z rozwojem opracowywanych technologii na poszczególnych etapach projektu i 

może kontynuować dalsze prace skutkujące osiągnięciem wyższego poziomu TRL projektu. 

Rysunek 3 Platforma HyperSat - etapy gotowości technologicznej realizacji projektu 

Źródło: Spółka 
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CREOTECH zakłada, iż do końca 2021 r. wszystkie systemy i podsystemy platformy osiągną 7 poziom gotowości 

technologicznej TRL, co oznacza, iż zostaną one ostatecznie przetestowane w warunkach laboratoryjnych zbliżonych do 

rzeczywistych i tym samym będą mogły zostać wprowadzone na rynek oraz znaleźć zastosowanie w komercyjnych 

konstelacjach satelitarnych. 

W związku z powyższym już w drugiej połowie 2021 roku w ofercie produktowej HyperSat znajdą się następujące systemy 

i podsystemy platformy satelitarnej HyperSat: 

• system zasilania – obejmujący pozyskiwanie energii z paneli słonecznych, gromadzenie jej w akumulatorach 

i dostarczenie do pozostałych podsystemów satelity; cechy operacyjne: konwertery MPPT optymalizujące 

ilość pozyskiwanej energii, redundancja, zabezpieczenia przed przekroczeniem maks. prądu, dystrybucja 

magistrali zarządzającej I2C z zabezpieczeniem przed jej zablokowaniem, 

• system telekomunikacyjny – zapewniający komunikację radiową satelity ze stacją naziemną; system 

wyposażony jest w programowalne radio SDR, podsystem przetwarzania danych oparty o FPGA i warstwę 

protokołu wymiany danych opartą o CCSDS;  cechy operacyjne: format SpaceVPX, obsługiwane pasma: S i 

X, współpraca z zewnętrznymi diplekserami, obsługa protokołu CCSDS, interfejs redundantny SpaceWire, 

I2C do zarządzania, 

• system napędowy – dzięki któremu satelita posiada kontrolę nad wysokością orbity i jest w stanie prowadzić 

manewry, np. w celu uniknięcia kolizji z innymi satelitami bądź ze śmieciami kosmicznymi, 

• system komputera pokładowego – zapewnia dekodowanie komend otrzymywanych przez satelitę z Ziemi, 

zarządzanie podsystemami satelity, diagnostykę i generację komunikatów zwrotnych; cechy operacyjne: 

zgodność ze standardem SpaceVPX, współpraca z drugim komputerem w gorącej lub zimnej redundancji, 

implementacja routera SpaceWire, możliwość instalacji dodatkowych modułów rozszerzeń w standardzie 

XMC, 

• podsystem paneli słonecznych – zapewnia podzespołom i napędowi satelity wymaganą energię potrzebną do 

ich pracy. Cechy operacyjne: otwieranie paneli na orbicie, dostarczenie >60W mocy w pełnym oświetleniu, 

zabezpieczenie przed wpływem promieniowania, wysoka sprawność, żywotność >3 lata, 

• podsystem sterowania akumulatorami – zapewnia ładowanie i rozładowanie akumulatorów satelity i 

monitoruje ich bezpieczną pracę poprzez kontrolę warunków ich działania, czyli: temperatury i napięcia; 

cechy operacyjne: zarządzanie z RS485, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, funkcjonalność 

balansowania ładunku w ogniwach podczas ładowania, zabezpieczenie przed zwarciem i nadmiernym 

prądem ładowania, 

• podsystem adaptera CubeSat – umożliwia wykorzystanie modułów PC-104 stosowanych w Cubesat, 

• magistrala danych – backplane, dostarcza zasilania oraz interfejsy komunikacyjne pomiędzy modułami 

SVPX; cechy operacyjne: obsługa 8 modułów, dostarczenie kompletu redundantnego zasilania, 

implementacja interfejsów SpaceWire i SpaceFibre, zapewnienie skalowalności, 

• struktura – system umożliwia zamocowanie i połączenie podsystemów satelity, ochrania przed wpływem 

środowiska kosmicznego i zabezpiecza termicznie satelitę;  cechy operacyjne: niska masa, wytrzymałość, 

sztywność, przewodność cieplna, odporność na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, umożliwia 

bezpieczny transport satelity na orbitę. 

Spółka posiada prawa autorskie umożliwiające dalszy rozwój i wdrożenie posiadanych technologii satelitarnych opartych 

na platformie HyperSat, co zabezpiecza rozbudowę oferowanego portfolio produktów i systemów, w tym prowadzenie 

prac zmierzających do opracowania i umieszczenia na orbicie okołoziemskiej własnego satelity obserwacyjnego EagleEye. 

Projekt opracowania satelity obserwacyjnego Ziemi EagleEye (segment NewSpace) 

Od kwietnia 2020 roku CREOTECH rozpoczął realizację projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą „System 

mikrosatelitarny EagleEye”, którego celem jest opracowanie i umieszczenie na orbicie okołoziemskiej satelity 

obserwacyjnego Ziemi oraz podniesienie gotowości technologicznej (z poziomu TRL 7 na poziom TRL 9) wielofunkcyjnej 

platformy mikrosatelitarnej HyperSat oraz jej systemów i podsystemów. Okres realizacji projektu trwa od kwietnia 2020 

roku do grudnia 2023 roku. Spółka pozyskała na ten projekt  dofinansowanie z NCBiR. Łączny budżet projektu wynosi 
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44.890 tys. zł (wraz z konsorcjantami). Projekt realizowany jest przez CREOTECH w ramach konsorcjum przemysłowo-

naukowego, w którym Spółka pełni funkcję lidera, a w jego skład wchodzą również: Scanway Sp. z o.o. oraz Centrum 

Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (partner naukowy). CREOTECH odpowiada za przygotowanie platformy 

satelitarnej EagleEye oraz integrację jej z payload’em. Natomiast firma Scanway Sp. z o.o. odpowiada za przygotowanie 

teleskopu optycznego dla satelity, a Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk odpowiada za opracowanie 

elementów obejmujących: komputer instrumentu, system stabilizacji na orbicie i przeprowadzenie testów. 

 

Rysunek 4 Satelita EagleEye - etapy gotowości technologicznej realizacji projektu 

Źródło: Spółka 

Zgodnie z założeniami przyjętymi w ramach projektu Spółka zakłada, iż opracowywany satelita obserwacyjny będzie 

wyposażony w teleskop oraz system stabilizacji na orbicie oraz będzie posiadał następujące parametry: rozmiar 40x40x50, 

waga do 60 kg, rozdzielczość obrazu na poziomie 1m/pixel. Satelita zostanie  umieszczony na bardzo niskiej orbicie 

okołoziemskiej (300-350 km nad powierzchnią Ziemi), czyli tzw. VLEO (ang. VLEO – Very Low Earth Orbit – Bardzo 

Niska Orbita Okołoziemska). 

W wyniku realizacji projektu zarówno satelita obserwacyjny EeagleEye, jak i będąca jego podstawą platforma HyperSat 

oraz jej systemy/podsystemy powinny uzyskać gotowość technologiczną TRL na poziomie 9 (czyli produktu 

przetestowanego w kosmosie). Dodatkowo projekt ten powinien pozwolić uzyskać przez CREOTECH tzw. space heritage, 

czyli pełne potwierdzenie zdolności do budowy i umieszczenia na orbicie okołoziemskiej i poprawnego funkcjonowania 

satelity z wszystkimi systemami/podsystemami platformy satelitarnej HyperSat, co powinno istotnie ułatwić Spółce 

możliwość komercyjnego wprowadzenia swych produktów na rynek kosmiczny. 

Komercjalizacja wyników projektu EagleEye zakłada istotne rozszerzenie oferty produktowej Spółki, w ramach której 

CREOTECH będzie mógł oferować do sprzedaży niezależnie każdy z następujących typów produktów: 

• kompletnego satelitę obserwacyjnego EagleEye, 

• platformę satelitarną HyperSat (w szczególności przystosowaną również do zastosowań z innym 

payload’em), 

• systemy i podsystemy platformy satelitarnej HyperSat, obejmujące m.in. komputer instrumentu, radio 

programowalne SDR, komputer platformy, moduł zasilania, komputer i pozostałe elementy AOCS, adapter 

CubeSat, moduł akumulatorów, czujniki Słońca, magnetometr. 

Projekt PIAST 

Pierwszym efektem komercyjnego zastosowania standardu HyperSat na rynku kosmicznym jest projekt PIAST (Polish 

ImAging SaTellites). Celem tego projektu jest umieszczenie na orbicie konstelacji trzech małych satelitów przeznaczonych 

do prowadzenia optoelektronicznego rozpoznania obrazowego i zademonstrowanie zdolności do pozyskiwania 

zobrazowań w rozdzielczości poniżej 5m. Wyróżnikiem projektu jest opracowanie wszystkich kluczowych technologii w 
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Polsce i kontrola nad pełnym łańcuchem pozyskiwania zobrazowań, w tym nad satelitami, stacją naziemną, centrum 

gromadzenia danych i algorytmami przetwarzania. Projekt ten, pod nazwą „Nanosatelitarna konstelacja 

optoelektronicznego rozpoznania obrazowego PIAST (Polish ImAging SaTellites)” realizowany jest przez Spółkę w 

ramach konsorcjum, którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna. W ramach prowadzonych prac CREOTECH 

będzie głównym dostawcą hardware’u (satelitów) dla tego projektu oraz dodatkowo będzie odpowiedzialny za całą 

kampanię wystrzelenia satelitów na orbitę. Oprócz trzech satelitów w ramach projektu wybudowana zostanie stacja 

naziemna do komunikacji i odbierania danych z konstelacji oraz zaplecze serwerowe pozwalające na przechowywanie i 

przetwarzanie pozyskanych danych. Powstaną również algorytmy przetwarzania danych. 

Projekt ten jest realizowany w okresie kwiecień 2021 - marzec 2025, a jego łączny budżet netto wynosi 58.561 tys. zł, z 

czego 21.786 tys. zł przypada na CREOTECH. 

Projekt PIAST został wybrany do finansowania w styczniu 2021 roku, w ramach programu SZAFIR. Umowa między 

Wojskową Akademią Techniczną i gestorem została zawarta 26.05.2021r., natomiast umowa między CREOTECH i 

Wojskową Akademią Techniczną została zawarta wcześniej, tj. 25.02.2021r. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem norm 

ECSS, wg których będzie realizowany projekt, wyborem oprogramowania, metod kontroli i monitoringu prac, 

szczegółowym podziałem zadań w ramach konsorcjum wykonawczego itp. działania przygotowawcze. Trwają także 

przygotowania do definicji wymagań systemowych. Najbliższy przegląd, dotyczący definicji misji kosmicznej, planowany 

jest za dwa miesiące. 

Produkty oferowane przez CREOTECH w segmencie Earth Observation (pol. Obserwacji Ziemi) 

W ramach segmentu Earth Observation (pol. Obserwacji Ziemi) CREOTECH oferuje produkty w obszarze danych 

satelitarnych i technologii UAV (technologie dronowe): 

Produkty oferowane przez CREOTECH w obszarze danych satelitarnych 

Platforma CREODIAS – Creotech jest liderem konsorcjum realizującego projekt ESA obejmujący świadczenie usług 

platformy CREODIAS (www.creodias.eu). Platforma zapewnia dostęp do danych satelitarnych i serwisów europejskiego 

programu Copernicus oraz umożliwia różnym podmiotom kreowanie komercyjnych serwisów w obszarze tak zwanego 

Front Office. CREOTECH korzysta z zasobów platformy i udostępnia je różnym podmiotom jako element usług 

tworzonych w ramach konsorcjów naukowo-badawczych lub świadczonych podmiotom komercyjnym. Przykładami 

projektów zrealizowanych przez Spółkę w tym obszarze są m.in.: MarineEO (Platforma do monitoringu parametrów morza 

Śródziemnego), BFPaaS (Platforma do wyznaczania profilu terenu dla planowanej ścieżki lotu drona w trybie BVLOS), 

Pathfinder (Platforma monitoringu ekosystemu rzeki Dunaj i morza Czarnego). 

Klientami komercyjnymi Spółki są głównie firmy z obszaru przetwarzania geoprzestrzennego. 

Produkty oferowane przez CREOTECH w obszarze UAV (technologie dronowe) 

W ramach oferty w obszarze UAV (technologie dronowe) Spółka rozpoczyna komercjalizację wypracowanych w ostatnim 

czasie produktów oraz systemów wspierających realizacje operacji dronowych, obejmujących: 

- Drone Rapid Mapping – przenośny system umożliwiający przetwarzanie danych pozyskanych za pomocą dronów 

(zobrazowania optyczne) bezpośrednio na miejscu zdarzenia, bez konieczności dostępu do sieci Internet lub zasobów 

chmurowych. Pozwala uzyskać ortofotomapy, modele 3D lub analizy indeksów, rozpoznawanie obiektów dostępne na 

miejscu w maksymalnie krótkim czasie. Wyniki przetworzeń obrazów mogą być udostępniane drogą bezprzewodową w 

miejscu wykonywania operacji. Koncepcja systemu powstała we współpracy ze służbami kryzysowymi w ramach 

realizacji projektu europejskiego Driver+. Potencjalnymi klientami Spółki w tym tej grupie produktowej są służby 

zarządzające systemami i sytuacjami kryzysowymi oraz podmioty komercyjne prowadzące prace w terenie (np. firmy 

budowlane, leśnicy, rolnicy, sektor ubezpieczeniowy, geodeci, służby utrzymania infrastruktury). 

- Stacje bazowe systemu ADS-B – zestaw stacji naziemnych umożliwiających odbiór transmisji z obiektów latających w 

technologii ADS-B i przekazywanie danych do centralnych systemów zarządzania ruchem lub jego monitorowania. Stacje 

bazowe ADS-B wykorzystywane są również na potrzeby monitorowania ruchu dronów w opracowanych przez 

CREOTECH systemach trójwymiarowej wizualizacji ruchu na wybranych obszarach (np. na potrzeby zarządzania strefami 

DTM – Drone Traffic Management). Pojedyncza stacja umożliwia monitorowanie ruchu dronowego w promieniu ok.10 
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km od miejsca instalacji, sygnały ADS-B z samolotów rejsowych na wysokości przelotowej są odbierane z odległości 

nawet 400 km. Klientami Spółki w tej grupie produktowej są PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej) oraz GZM 

(Centralno-Europejski Demonstrator Dronów). Oferta komercyjna jest skierowana do innych instytucji monitorujących 

ruch lotniczy (ANSP – Air Navigation Services Provider), a także podmiotów  komercyjnych zarządzających flotami 

własnych dronów lub odpowiedzialnych za wydzielone na ich potrzeby strefy DTM (np. miasta, gminy, zarządcy terenu, 

parki narodowe, zakłady przemysłowe, służby kryzysowe). 

- Flight Management System – opracowywane na zamówienie, zgodnie z potrzebami użytkownika, systemy precyzyjnej 

wizualizacji położenia dronów, ruchomych obiektów naziemnych oraz źródeł innych wybranych strumieni danych w 

środowisku trójwymiarowym, w czasie zbliżonym do rzeczywistego i z możliwością wykonywania automatycznych analiz 

(np. pomiary odległości, analiza ryzyka, alerty kolizyjne, kontrola naruszeń wyznaczonych stref, natężenie ruchu). 

Możliwe zastosowania obejmują różne obszary działalności: od zarządzania wyznaczonymi strefami DTM, poprzez 

monitorowanie obiektów przemysłowych, aktualnego statusu masowych dostaw dronowych do zarządzania działaniami 

służb kryzysowych na wyznaczonym obszarze działań. Położenie obiektów może być przekazywane do systemu z 

wykorzystaniem różnych technologii, w tym ADS-B (z wykorzystaniem stacji bazowych produkcji CREOTECH lub 

łączności komórkowej). Docelowymi klientami Spółki w tej grupie produktowej są instytucje monitorujących ruch lotniczy 

(ANSP – Air Navigation Services Provider), służby ratunkowe oraz podmioty z infrastruktury przemysłowej i krytycznej, 

a także podmioty komercyjne zarządzające flotami własnych dronów lub odpowiedzialne za wydzielone na ich potrzeby 

strefy DTM (np. miasta, gminy, zarządcy terenu, parki narodowe, zakłady przemysłowe, służby kryzysowe). Rozwiązanie 

to wchodzi również w zakres obecnie realizowanych programów badawczych. 

- Systemy łączności bezprzewodowej z obiektami latającymi – opracowane przez Spółkę systemy zapewniają możliwość 

transmisji danych zarówno z (np. położenie, parametry loty, zgromadzone dane, wyniki pomiarów), jak i do obiektu 

(polecenia dla systemów drona, informacje dla załogi samolotu) – głównie z wykorzystaniem technologii łączności 

komórkowej (LTE (ang. Long Term Evolution –  czwarta generacja telefonii komórkowej, w przyszłości 5G). Urządzenia 

wyposażone są w system nawigacji satelitarnej i bez dodatkowej adaptacji umożliwiają monitorowanie położenia 

ruchomych obiektów naziemnych (pojazdy, maszyny, towary, ludzie). Potencjalnymi klientami CREOTECH w tej grupie 

produktowej są służby kryzysowe i ratunkowe (w tym wyposażone w śmigłowce, drony lub ultralekkie statki załogowe).  

Produkty oferowane przez CREOTECH w segmencie Science (pol. Nauka) 

W ramach segmentu Science (pol. Nauka) CREOTECH ofertuje aparaturę naukowo-pomiarową podzespołów do 

komputerów kwantowych, obejmujące systemy kontrolno-pomiarowe m.in. dla komputerów kwantowych oraz 

zaawansowanych systemów do synchronizacji czasu w standardzie WhiteRabbit. Wszystkie produkty oferowane przez 

Spółkę w ramach segmentu Science oparte są na modułach elektronicznych i służą budowie systemów kontrolno-

pomiarowych o parametrach dopasowanych do potrzeb wspomnianych wyżej grup użytkowników. W szczególności 

pozwalają na osiągnięcie ultra-szybkiego przetwarzania danych połączonego z bardzo szybkim gwarantowanym czasem 

odpowiedzi układu kontrolnego (rzędu mikrosekundy), wymaganych w fizyce wysokich energii oraz w sterowaniu 

kubitami w komputerach kwantowych. Ponadto zapewniają synchronizację czasową o precyzji subnanosekundowej, 

utrzymywaną na dużych odległościach (nawet setek kilometrów), dzięki zastosowaniu technologii White Rabbit. 

Produkty w segmencie Science oferowane przez CREOTECH można podzielić na trzy główne kategorie: 

1. Moduły i systemy kontrolno-pomiarowe Sinara dedykowane laboratoriom fizyki kwantowej. Moduły te są kompatybilne 

z otwartym oprogramowaniem ARTIQ i pozwalają na planowanie i kontrolę eksperymentów, w szczególności bazujących 

na pułapkach jonowych, kubitach nadprzewodzących i zimnych atomach. Umożliwiają również sterowanie wszystkimi 

etapami przygotowania, operacji oraz odczytu kubitów w komputerach kwantowych. W szczególności Spółka oferuje 

moduły typu: 

- DDS, 

- ADC, 

- DAC, 

- Digital IO (w formatach BNC, SMA, LVDS), 

- Kontroli i dystrybucji czasu, 
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- Odczytu i przetwarzania obrazu Camera Link, 

- Wielokanałowego wzmocnienia częstotliwości RF o niskich szumach i przesłuchach, 

- Kontroli temperatury, 

- Stabilizacji pola magnetycznego, 

- Przetwarzania danych na procesorach typu SoC, 

- Generacji sygnałów SAWG, 

Szeroki wachlarz oferowanych przez Spółkę modułów różnego zastosowania pozwala na szybką i elastyczną integrację 

systemów dopasowanych do konkretnych potrzeb użytkownika. 

2. Produkty pozwalające na budowę sieci transferu danych i ultra-precyzyjnej subnanosekundowej synchronizacji czasu 

na dużych odległościach przy użyciu technologii White Rabbit, które stosowane są w najnowszych aplikacjach 

wymagających dystrybucji ultra-precyzyjnego wzorca czasu i częstotliwości, jak np. sieci 5G, high frequency trading, 

synchronizacja sieci energetycznych, czy dokładna nawigacja na dużych odległościach oraz obrazowanie radarowe. Grupa 

tych produktów zawiera kluczowy element budowy sieci dystrybucji danych i wzorca czasu/częstotliwości – White Rabbit 

Switch – oraz moduły elektroniczne w standardzie MTCA lub PCIe pozwalające na tworzenie węzłów sieci White Rabbit. 

3. Produkty w standardzie MTCA pozwalające na szybkie i elastyczne tworzenie systemów czasu rzeczywistego, które 

wykorzystywane są do budowy zaawansowanych systemów sterowania i bezpieczeństwa opartych na deterministycznym 

przetwarzaniu dużych ilości danych, np. w kontroli infrastruktur przemysłowych, systemach EGSE dla satelitów, czy też 

w infrastrukturach teleinformatycznych typu „backbone”. Grupa tych produktów oparta jest na modułach elektronicznych 

typu „carrier”: kartach AFC, AFCK i AFCZ zaopatrzonych w wysokiej klasy układy FPGA, wraz z zestawem różnego 

rodzaju modułów typu FMC i RTM, pozwalających na obsługę sygnałów o różnych parametrach. Moduły te stanowią 

elementy do budowania systemów czasu rzeczywistego w standardzie MTCA. Są kompatybilne z technologią White 

Rabbit.  

Oprócz sprzedaży pojedynczych produktów Science CREOTECH oferuje również dostawę pełnych systemów 

dopasowanych do potrzeb klientów oraz wsparcie w instalacji i uruchamianiu opracowanych aplikacji. 

Dodatkowo w ramach tego segmentu produktowego Spółka oferuje również wysoko wykwalifikowane usługi inżynieryjne 

w obszarze projektowania elektroniki i elementów mechanicznych, projektowania i integracji systemów, tworzenia 

warstwy oprogramowania na wielu poziomach (firmware, gateware i software) oraz projektowania i realizacji testów 

funkcjonalnych elektroniki i systemów. 

Klientami CREOTECH w tym segmencie są w szczególności następujące trzy grupy odbiorców: 

1. Ośrodki typu „Big Science” (wielkie infrastruktury badawcze), obejmujące akceleratory cząstek elementarnych, 

ultra-silne źródła światła, tokamaki, wielkopowierzchniowe obserwatoria astronomiczne; 

2. Laboratoria pracujące nad nowoczesnymi technologiami kwantowymi; 

3. Firmy prywatne, które budują własne rozwiązania z zakresu technologii kwantowych oraz technologii 

synchronizacji czasu. 

Produkcja elektroniki 

CREOTECH świadczy szeroko pojęte usługi produkcji kontraktowej, obejmującej montaż zaawansowanej elektroniki na 

zlecenie klientów zgodnie z dostarczonym przez nich projektem. Usługi te obejmują: 

a) kompletacje materiałów – zakup, bezpośrednio od producentów lub oficjalnych dystrybutorów, odpowiednich 

elementów składowych gotowego produktu (chociaż usługa może być również wykonana na materiałach 

powierzonych przez klientów), 

b) montaż elektroniczny – montaż elementów elektronicznych na płytach PCB, 

c) testy elektryczne i funkcjonalne – testowanie elektryczne lub funkcjonalne gotowych modułów, 
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d) wykonywanie pokryć ochronnych – lakierowanie lub zalewanie materiałami ochronnymi tzw. Conformal 

Coating, 

e) montaż mechaniczny – integracja modułów elektronicznych z obudowami lub innymi częściami 

mechanicznymi. 

Głównymi klientami Spółki w tym segmencie są firmy lub jednostki z sektora kosmicznego, medycznego, aparatury 

naukowej i badawczej, automotive (poddostawcy), telekomunikacji (poddostawcy), militarnego. 

Produkty oferowane przez CREOTECH w projektach realizowanych dla ESA  

Projekty ESA (ang. ESA – European Space Agency – pol. Europejska Agencja Kosmiczna) – obejmują przychody 

ze sprzedaży generowane przez Spółkę z tytułu realizacji projektów na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej 

(ang. ESA – European Space Agency) w zakresie:  

• chmury obliczeniowej sprzężonej z repozytorium danych Copernicus Data and Information Access Services, 

• projektowania elektroniki do komputerów pokładowych sond kosmicznych w tym do sond operujących na 

niskiej orbicie okołoziemskiej, jak i w odleglejszym kosmosie, 

• przygotowania software dla komputerów oraz innych systemów sterujących satelitów, 

• montażu, integracji i testowaniu podsystemów i systemów, których celem jest praca w przestrzeni 

kosmicznej, w tym działających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, orbicie Marsa oraz w układzie 

Jowisza, 

• synchronizacji czasu, 

• projektowania i dostarczania komponentów naziemnych przeznaczonych do testowania satelitów, 

• przygotowania elektroniki detekcyjnej dla systemów wykrywania śmieci kosmicznych (space debris) w 

szczególności systemów optycznych, 

• projektowania misji satelitarnych. 

Spółka uczestniczyła i uczestniczy w następujących projektach satelitarnych: ASIM (umieszczony na Międzynarodowej 

Stacji Kosmicznej), DESSIS (umieszczony na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej), NEOSAT (satelita Ziemi testujący 

nowe technologie), OPS-SAT (satelita Ziemi testujący nowe technologie), MET-OP_Sg (satelity meteorologiczne), 

PROBA-3 (sonda badająca Słońce), EXOMARS-2016 (satelita badający Marsa), JUICE (sonda badająca księżyce 

Jowisza). 

Pozyskane przez Spółkę projekty współfinansowane ze środków publicznych 

Od początku działalności Emitent pozyskał ponad 80 mln zł dofinansowania w różnych formach wsparcia dotacyjnego i 

wspófinansowania publicznego, wspierającego rozwój realizowanych kluczowych projektów badawczo-rozwojowych.  

Najistotniejszym projektem jaki otrzymał dofinansowanie jest projekt pod nazwą „System mikrosatelitarny EagleEye”, 

dofinansowany przez NCBR w ramach programu tzw. szybkiej ścieżki „Technologie kosmiczne”. Projekt ten zakończy 

się umieszczeniem na orbicie satelity (TRL 9), wykorzystującego platformę satelitarną, opracowaną przez Eminenta.  

Wykaz otrzymanych przez Spółkę kluczowych grantów i dofinansowań dla realizowanych projektów badawczo-

rozwojowych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 8 Wykaz kluczowych grantów i dofinansowań dla realizowanych przez Spółkę projektów 

Tytuł projektu  Okres realizacji Szczegóły projektu 

„System mikrosatelitarny EagleEye” 4.2020-12.2023 Celem projektu jest opracowanie satelity obserwacyjnego Ziemi 

(główny produkt projektu), podniesienie na TRL9 platformy 

mikrosatelitarnej (np. umożliwiającej realizację szeregu misji 

kosmicznych) i dopracowanie szeregu podsystemów przeznaczonych 

dla mikrosatelitów (podniesienie ich na TRL9).  
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Rola CTI: lider. 

Wartość projektu (konsorcjum): 44 889 712,50 zł. 

Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: 25 645 768,75 zł. 

Wartość dofinansowania dla CTI: 12 822 884,38 zł. 

„Platforma satelitarna w nowym 

standardzie HyperCube” 

9.2017-3.2021 Celem projektu jest opracowanie na TRL7 podsystemów i systemów 

uniwersalnej platformy satelitarnej HyperSat przeznaczonej dla misji 

kosmicznych o masie 10-60 kg z możliwością przeskalowania do 

masy 120 kg.  

 

Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: 19 861 909,89 zł. 

Wartość dofinansowania dla CTI: 14 987 937,32 zł. 

„Nanosatelitarna konstelacja 

optoelektronicznego rozpoznania 

obrazowego PIAST (Polish 

ImAging SaTellites)”* 

 

* Umowa z NCBR w trakcie 

podpisywania przez Lidera Konsorcjum 

4.2021-3.2025 Projekt ma na celu rozmieszczenie konstelacji satelitów 

obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej i przeprowadzenie 

szeregu manewrów orbitalnych dzięki którym przetestowana zostanie 

nowatorska koncepcja prowadzenia misji satelitarnych. 

 

Rola CTI: konsorcjant. 

Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: 21 786 250,00 zł. 

Wartość dofinansowania dla CTI: 19 607 625,00 zł. 

„POLski mOduł Napędowy” 4.2020-3.2023 

 

Wynikiem współpracy będzie skonstruowanie modelu 

inżynieryjnego satelitarnego modułu napędowego (TRL7). Moduł 

napędowy umożliwi satelicie (o masie do 200 kg) zmianę wysokości 

orbity, korekcję perturbacji orbitalnych, dokonywania manewrów 

unikania zderzenia ze śmieciami kosmicznymi, jak również umożliwi 

obniżenie orbity w celu deorbitacji. Moduł zostanie poddany testom 

z mikrosatelitarną platformą referencyjną jaką jest opracowywana 

przez Creotech platforma HyperSat. 

 

Rola CTI: lider. 

Wartość projektu (konsorcjum): 16 810 471,25 zł. 

Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: 9 294 275,00 zł. 

Wartość dofinansowania dla CTI: 6 836 315,00 zł. 

„Satelitarny system laserowego 

wykrywania zagrożeń kolizyjnych” 

4.2020-3.2023 Celem projektu jest budowa systemu umieszczanego na satelitach, 

którego zadaniem będzie detekcja śmieci kosmicznych. System ten 

będzie wysyłał ciąg impulsów laserowych, które pokrywają obszar 

przed satelitą. Celem Creotech jest przygotowanie satelitarnego 

komputera przetwarzającego dane z czujników optycznych. 

 

Rola CTI: lider. 

Wartość projektu (konsorcjum): 7 793 400,00 zł. 

Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: 4 293 400,00 zł. 

Wartość dofinansowania dla CTI: 3 188 983,25 zł. 

„Infrastruktura kontrolno-pomiarowa 

IMPAKT dla aplikacji kwantowych” 

 

5.2018-4.2021 Celem projektu jest opracowanie kart elektroniki kontrolno-

pomiarowej dla systemów kwantowych, w tym dla systemów 

komputerów kwantowych. 

 

Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: 3 739 872,56 zł. 

Wartość dofinansowania dla CTI: 2 630 320,12 zł. 

„Infrastruktura kontrolno-pomiarowa 

ARTIQ do zastosowań w technologiach 

kwantowych” 

4.2020-3.2023 Opracowanie systemu kontrolno-pomiarowego dla eksperymentów 

kwantowych wykorzystujących standard ARTIQ, w szczególności 

dla systemów optycznych i laserowych w międzynarodowym 

konsorcjum (program POLBER).  



Dokument Informacyjny Creotech Instruments S.A. 

Strona 125 z 281 

 

Rola CTI: lider po stronie Polski. 

Wartość projektu (polskie konsorcjum): 2 416 847,13 zł. 

Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: 1 294 778,38 zł. 

Wartość dofinansowania dla CTI: 1 035 822,70 zł. 

„Specjalistyczny system „HETMAN” 

kontrolno-pomiarowy zintegrowany z 

systemem czasu rzeczywistego oraz 

wspierający synchronizację czasu na 

poziomie poniżej jednej nanosekundy” 

12.2015-11.2018 Celem projektu było opracowanie kart elektroniki kontrolno-

pomiarowej dla systemów czasu rzeczywistego WhiteRabbit i kart 

kontrolno-pomiarowych kompatybilnych ze standardem 

przemysłowym MTCA4.0. 

 

Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: 3 875 320,88 zł. 

Wartość dofinansowania dla CTI: 2 325 192,53 zł.  

„System Automatycznego 

Monitorowania Przeszkód Lotniczych – 

SAMPLE” 

11.2020-6.2023 Projekt ma na celu wypracowanie rozwiązań bazujących na danych 

satelitarnych związanych z zabezpieczeniem trajektorii lądowań na 

lotniskach. Narzędzia tworzone w ramach projektu pozwolą na 

zautomatyzowanie procesu wykrywania przeszkód lotniczych. 

 

Rola CTI: lider. 

Wartość projektu (konsorcjum): 17 515 932,69 zł.  

Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: 7 754 190,86 zł. 

Wartość dofinansowania dla CTI: 5 584 291,42 zł. 

„Innowacyjna autonomiczna kamera do 

monitorowania obiektów bliskich Ziemi” 

1.2020-12.2022 Celem projektu jest opracowanie kamery opartej na czujniku sCMOS 

do profesjonalnych zastosowań astronomicznych. Parametry kamery 

dobrane są w ten sposób, by znalazła naturalne zastosowanie w 

systemach SST (wykrywanie i klasyfikowanie trajektorii obiektów 

kosmicznych) jako europejska alternatywa dla kamer amerykańskich. 

 

Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: 7 305 265,65 zł. 

Wartość dofinansowania dla CTI: 5 451 659,70 zł. 

„Budowa zautomatyzowanego systemu 

optycznej obserwacji i śledzenia 

obiektów w przestrzeni kosmicznej”  

4.2016-4.2018 Celem projektu było przygotowanie systemu teleskopu optycznego 

przeznaczonego do monitoringu obiektów bliskich Ziemi (śmieci 

kosmicznych). W ramach projektu Creotech odpowiadał za 

wytworzenie innowacyjnej kamery. 

 

Rola CTI: konsorcjant. 

Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: 972 500,00 zł. 

Wartość dofinansowania dla CTI: 962 500,00 zł. 

„Rozbudowa centrum badawczo-

rozwojowego (CB-R) CREOTECH 

Instruments Spółka Akcyjna dla 

konstrukcji satelitarnych i misji 

kosmicznych” 

1.2016-3.2021 Stworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii 

satelitarnych, składającego się z następujących działów: 

1) zaplecza projektowego dla układów satelitarnych, w szczególności 

układów kontroli satelitów, układów dystrybucji zasilania oraz 

układów pozycjonowania i kamer stosowanych w przestrzeni 

kosmicznej, 

2) prototypowni układów kosmicznych, pozwalającej na szybkie 

wytworzenie, przy zachowaniu standardów przemysłu kosmicznego 

zaprojektowanych układów przeznaczonych dla misji kosmicznych, 

3) zaplecza testowego dla zaprojektowanych i wykonanych 

prototypów. 

 

Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: 4 274 112,00 zł. 

Wartość dofinansowania dla CTI: 1 798 150,40 zł. 
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„Rozwój infrastruktury do testowania i 

przygotowania do produkcji masowej 

serii respiratorów” 

7.2020-2.2021 Projekt ma na celu wsparcie zakupu infrastruktury potrzebnej do 

testowania jednostek medycznych klasy respirator oraz produkcji 

kolejnych prototypów (potrzebnych w czasie procesu certyfikacji i 

przygotowania do wdrożenia). 

 

Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: 2 370 830,00 zł. 

Wartość dofinansowania dla CTI: 2 133 747,00 zł. 

„Zaplecze produkcyjne systemów 

satelitarnych”  

7.2013-12.2014 Celem projektu było stworzenie zaplecza produkcyjnego i testowego 

dla podsystemów kosmicznych, w tym zaplecza mogącego przejść 

poprzez proces certyfikacji Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA. 

 

Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: 1 807 806,00 zł. 

Wartość dofinansowania dla CTI: 740 296,55 zł. 

„Internacjonalizacja systemu platformy 

satelitarnej HYPERSAT” 

7.2019-12.2022 

 

Projekt ma na celu przeprowadzenie działań promocyjnych 

pozwalających na ulokowanie projektów kosmicznych Creotech, a w 

szczególności systemów i satelitów klasy HyperSat na rynku 

międzynarodowym. 

 

Wartość wydatków kwalifikowanych CTI: 494 200,00 zł. 

Wartość dofinansowania dla CTI: 370 650,00 zł. 

Źródło: Spółka 

4.17.2 Strategia rozwoju Spółki 

Głównym strategicznym celem rozwoju Spółki jest wystrzelenie w latach 2023-2024 pierwszego własnego mikrosatelity 

obserwacyjnego Ziemi oraz rozpoczęcie sprzedaży komercyjnej podobnych mikrosatelitów o wartości ok. 1-4 mln USD 

każdy w liczbie do kilkudziesięciu sztuk rocznie. 

Misja 

Misją Emitenta jest dostarczanie na rynek światowy najnowocześniejszych rozwiązań wykorzystujących synergie 

pomiędzy technologiami kosmicznymi, aparaturą naukową i systemami przemysłowymi. 

Wizja 

Nadrzędnym celem, a zarazem wizją Emitenta jest stanie się liderem wśród firm w Środkowej Europie dostarczającym 

rozwiązań dla sektora kosmicznego i sektorów pośrednich.  

Aby zrealizować tę wizję Emitent planuje wprowadzić na rynek własny system satelitarny najwyższego rzędu, tj. własne 

rozwiązanie formacji/konstelacji satelitarnych wraz z naziemnym systemem kontroli operacji i przetwarzania danych 

oparte w przeważającym stopniu na własnych podsystemach. Podstawą tego rozwiązania będzie uniwersalna, modularna 

platforma HyperSat, której największą unikalną przewagą konkurencyjną jest pełna elastyczność w dopasowaniu do 

docelowego payload’u - instrumentów np. optycznych lub radarowych wewnątrz satelity, umożliwiających realizację jego 

misji. Pierwszym planowanym wykorzystaniem platformy HyperSat jest misja EagleEye, której celem jest umieszczenie 

na przełomie 2023 / 2024 roku satelity na bardzo niskiej orbicie, wyposażonego w innowacyjny teleskop oraz system 

stabilizacji, co pozwoli na osiągnięcie rozdzielczości przestrzennej na powierzchni Ziemi rzędu 1 m, przy relatywnie 

niskich kosztach. 

Prezentację zależności ceny za pojedynczego satelitę oraz rozdzielczości przestrzennej na powierzchni Ziemi teleskopu 

satelity przedstawia poniższy rysunek. 
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Rysunek 5: Relacja ceny pojedynczego satelity oraz rozdzielczości przestrzennej uzyskiwanej przez teleskop satelity 

 

Źródło: Emitent 

Kolejnym etapem rozwoju strategii Emitenta będzie uzyskanie możliwości operacyjnych pozwalających na stworzenie i 

umieszczenie na orbicie okołoziemskiej formacji lub konstelacji kilkunastu - kilkudziesięciu satelitów EagleEye, 

umożliwiającej rewizyty nad danym miejscem na Ziemi kilka razy dziennie, co przy rozdzielczości generowanego obrazu 

na poziomie 1 m stworzyłaby zupełnie nowe możliwości w obszarze obserwacji Ziemi i analiz zachodzących zmian, czy 

też ruchu obiektów na jej powierzchni. 

Poza pierwszym przetestowaniem platformy HyperSat w kosmosie w ramach projektu EagleEye, Spółka w ciągu 

najbliższych 3 lat planuje opracować następujące autorskie podsystemy: 

• satelitarny moduł napędowy (w ramach realizowanego projektu NCBR „POLON - POLski mOduł 

Napędowy”), 

• wydajny komputer pokładowy (w ramach realizowanego projektu NCBR „Satelitarny system laserowego 

wykrywania zagrożeń kolizyjnych”), 

• system komunikacji radiowej (w ramach realizowanego projektu NCBR „RENESANS”) 

• innowacyjna kamera oparta na czujniku sCMOS do profesjonalnych zastosowań w tym w systemach 

monitorowania przestrzeni kosmicznej Space Situational Awareness (w ramach realizowanego projektu 

NCBR „Autonomiczna kamera do monitorowania obiektów bliskich Ziemi”). 

Wszystkie w/w podsystemy będą stanowiły samodzielne produkty rynkowe i będą mogły być oferowane jako moduły 

platformy HyperSat oraz niezależnie jako autonomiczne, uniwersalne moduły satelitarne. W przypadku hipotetycznego 

niepowodzenia któregokolwiek z w/w projektów Spółka posiada zidentyfikowane alternatywne opcje rozwoju 

działalności.   

Poza rozwojem produktów sektora kosmicznego Emitent zamierza rozwijać również pozostałe segmenty działalności 

operacyjnej. Docelowa macierz produktów Emitenta, z podziałem na segmenty i z charakterystyką podstawowych 

czynników rynkowych została przedstawiona poniżej. 
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Rysunek 6: Docelowa macierz produktów Emitenta 

 

Źródło: Emitent 

Segment aparatury naukowo-pomiarowej („Science”) 

Strategia rozwoju CREOTECH dotycząca działu aparatury naukowo-pomiarowej na kolejne lata zakłada:  

• osiągnięcie pełnej wzajemnej kompatybilności pomiędzy wszystkimi rodzinami produktów aparatury 

naukowo-pomiarowej (MTCA, White Rabbit, Sinara & ARTIQ), pozwalające na poszerzenie spektrum 

produktów w ofercie Spółki dla każdej grupy odbiorców docelowych oraz dające możliwość tworzenia 

bardziej złożonych systemów, 

• poszerzenie oferty i zwiększenie sprzedaży Emitenta w zakresie bardziej złożonych rozwiązań o wyższej 

marży – autonomicznych urządzeń i pełnych zintegrowanych systemów, m.in. kompletnych podsystemów 

sterowania dla komputerów kwantowych, 

• zwiększenie możliwości pozyskiwania nowych klientów Spółki poprzez opracowanie i włączenie do oferty 

aparatury naukowo-pomiarowej pakietów typu „starter kit”, obejmujących proste zintegrowane systemy wraz 

z oprogramowaniem i instrukcją użytkownika oraz opcjonalnym pakietem wsparcia technicznego i szkoleń. 

Pakiety takie powinny nowych klientów, nieznających jeszcze technologii oferowanych przez Spółkę w tym 

zakresie oraz zdobyć doświadczenie użytkownikom w korzystaniu z produktów Emitenta, 

• dopracowanie (we współpracy z CERN) architektury integracji kart, pozwalającego na szybszą i bardziej 

atrakcyjną dla użytkownika formę budowania systemów bazujących na produktach aparatury naukowo-

pomiarowej. Poszerzy to również zakres wysoko marżowej oferty aparatury naukowo-pomiarowej na pełne 

systemy, w odróżnieniu od sprzedaży pojedynczych modułów elektronicznych, 

• kontynuacje prac z CERN oraz komercjalizacje systemów White Rabbit następnej generacji (10 i 100G), 

• dostosowanie aktualnych produktów aparatury naukowo-pomiarowej na potrzeby nowych grup odbiorców, 

w szczególności w przemyśle oraz telekomunikacji.  
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• udział w dużych i prestiżowych międzynarodowych projektach w dziedzinie nowych technologii 

kwantowych, pozwalający na demonstrację możliwości produktów aparatury naukowo-pomiarowej Spółki 

oraz promocję produktów Spółki na światowym rynku związanym z technologiami kwantowymi. 

Segment produkcji kontraktowej 

Zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz technologicznych Emitenta. Przełożyło się to bezpośrednio na zwiększenie 

liczby zamówień od obecnych klientów, jak również umożliwiło rozpoczęcie współpracy z nowymi kontrahentami Spółki. 

Emitent zamierza konsekwentnie rozbudowywać potencjał produkcyjny w celu sprostania rosnącym wymaganiom 

wewnętrznym oraz uzyskania możliwości realizacji jeszcze bardziej skomplikowanych zleceń od kontrahentów 

zewnętrznych (zapotrzebowanie na montaż elektroniczny, czy też kompleksową obsługę produkcyjną). W ramach 

segmentu produkcji kontraktowej Emitent z początkiem 2021 roku zanotował wzrost zamówień z branż: elektromobilności 

oraz New Space. W tych dwóch sektorach prognozowany jest bardzo duży potencjał na przyszłe lata. 

Biorąc pod uwagę zainteresowanie usługami Emitenta ze strony sektora bezpieczeństwa i obronności, Spółka rozpoczęła 

również proces wdrażania koncesji na obrót oraz wytwarzanie wyrobów specjalnych.  

Ponadto Spółka wykorzystując synergie pomiędzy działami aparatury naukowo-pomiarowej oraz produkcji kontraktowej 

stale zwiększa i zamierza zwiększać w przyszłości liczbę zamówień produkcyjnych od klientów z dużych ośrodków 

naukowych, np. CERN, NBI, LNLS czy GSI. Jest to kierunek, który Spółka zamierza dalej rozwijać w kolejnych latach. 

W perspektywie kilku kolejnych lat Emitent planuje dostarczać zmontowane moduły elektroniczne dla nowych misji ESA, 

czy NASA, w tym misji typu Deep Space (poza orbitę Ziemi). Na Datę Dokumentu Informacyjnego CREOTECH został 

wpisany na listę podmiotów tworzących łańcuch dostaw do misji, w których uczestniczy CBK PAN. Dodatkowo Spółka 

rozbudowuje i zamierza rozbudowywać w przyszłości także współpracę produkcyjną z firmami dostarczającymi swoje 

podsystemy dla branży kosmicznej.  

Segment danych satelitarnych i technologii UAV(„Earth Observation”) 

W zakresie EO/UAV strategicznym celem Spółki na najbliższe lata jest realizacja zarówno projektów w obszarze 

badawczo- rozwojowym, jak i działań o wymiarze typowo komercyjnym. Główne planowane kierunki działań Emitenta w 

tym segmencie będą obejmowały:  

• promocję platformy CreoDIAS oraz danych satelitarnych - głownie europejskiego programu Copernicus - w 

szerokim spektrum zastosowań, od projektów naukowych do zaawansowanych usług przeznaczonych dla 

różnych grup odbiorców, 

• tworzenie zaawansowanych usług geoprzestrzennych wykorzystujących różnorodne strumienie danych i 

budujących wartość dzięki ścisłemu dopasowaniu do potrzeb użytkowników z różnych dziedzin, 

• udział w konsorcjach naukowo badawczych realizujących projekty w ramach programów ESA, H2020, 

NCBiR i innych, nakierowanych na tworzenie zaawansowanych produktów i usług możliwych do 

późniejszego wykorzystania w ramach zastosowań komercyjnych; 

• w obszarze wsparcia Bezzałogowych Statków Powietrznych („BSP”) Emitent zamierza kontynuować rozwój 

rodziny produktów CreoScan przeznaczonych do tworzenia modułowych systemów planowania lotów i 

zarządzania operacjami  bezzałogowymi w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Nowe produkty obejmą 

zarówno sprzęt, 

jak i oprogramowanie wspierające transmisje danych, monitorowanie położenia obiektów, wizualizację, a 

także  zaawansowane przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego oraz 

sztucznej inteligencji; 

• współpracę z wybranymi podmiotami zaangażowanymi w tworzenie europejskich prawa dronowego i 

procedur operacyjnych, nakierowana na stworzenie formalnych oraz technicznych możliwości rozwoju 

zawansowanych masowych komercyjnych usług dronowych w szczególności wykorzystujących 

automatyczne operacje poza zasięgiem wzroku realizowane w trybie automatycznym; 

• integrację złożonych rozwiązań geoinformatycznych łączących wykorzystanie własnych produktów (sprzęt 

oraz oprogramowanie) z rozwiązaniami wybranych partnerów w Polsce i za granicą. 
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Modele biznesowe na rynku kosmicznym 

Rynek kosmiczny, w uproszczeniu, można podzielić na następujące segmenty: 

1. Dostawcy komponentów – podmioty bardzo mocno wyspecjalizowane technologicznie, które dostarczają 

konkretne komponenty dla misji kosmicznych. Podmioty takie charakteryzują się stosunkowo niskimi 

obrotami (na konkretny komponent jest bardzo ograniczony rynek), zważywszy na to, że są prawdopodobnie 

monopolistami na rynku (a przynajmniej jest ograniczona konkurencja) na dany rodzaj komponentu firmy te 

uzyskują wysoką marżę. Inwestycje wymagane celem zbudowania know-how i specjalistycznego zaplecza 

produkcyjnego dla danego komponentu są wysokie, stąd próg wejścia nowych podmiotów na rynek jest 

również wysoki. Z drugiej strony ryzyko działalności rynkowej takich firm jest niskie, gdyż jeśli oferowany 

komponent jest dobrze zdefiniowany, wciąż będzie na niego zapotrzebowanie w kolejnych misjach 

kosmicznych. Przykładem takich firm są np. firmy dostarczające anteny dla misji kosmicznych. Przykładem 

rodzimej firmy, która jest spółka VIGO dostarczająca specjalnych czujników optycznych, choć większość 

swojej produkcji kieruje na inne rynki niż rynek kosmiczny, 

 

2. Dostawcy podsystemów – podmioty, które dysponują know-how związanym z tym, w jaki sposób z 

pojedynczych komponentów złożyć podsystem używany w misjach kosmicznych. Podsystemem jest np. 

podsystem akumulatorów, który następnie integrowany jest w ramach systemu zasilania satelity. Obroty firm 

dostarczających podsystemy są z reguły większe niż obroty firm dostarczających komponenty (podsystem 

złożony jest z komponentów, a więc jego cena jest większa). Marże są jednak mniejsze, a powodem tego jest 

istnienie przynajmniej kilku dostawców na świecie specjalizujących się w konkretnym podsystemie. Próg 

wejścia jest również znacząco mniejszy, gdyż nie wymaga inwestycji w złożone procesy technologiczne (np. 

procesy prowadzone w krzemie), a jedynie w know-how i technologię łączenia różnych komponentów ze 

sobą. Ryzyko działalności rynkowej takich firm jest niskie, gdyż jeśli oferowany podsystem jest dobrze 

zdefiniowany, będzie na niego zapotrzebowanie w kolejnych misjach kosmicznych, 

 

3. Dostawcy systemów – podmioty, które dysponują know-how związanym z tym, w jaki sposób z 

podsystemów złożyć system używany w misjach kosmicznych. Systemem jest np. system zasilania satelity 

złożony z podsystemów: akumulatorów, modułu dystrybucji mocy, modułu paneli fotowoltaicznych, modułu 

sterowania pozyskiwaniem mocy. Obroty firm będących dostawcami systemów są wyższe niż obroty firm 

dostarczających podsystemy. Również marże rosną, a powodem tego jest znacząco niższa konkurencja na 

rynku – mniej firm jest w stanie dostarczyć systemy o dużej złożoności. Z powodu tego, że firmy takie muszą 

pozyskać know-how w szeregu różnych obszarach oraz umiejętności testowania systemów, próg wejścia dla 

nowych firm jest istotnie wyższy.  Ryzyko działalności rynkowej takich firm jest niskie, gdyż jeśli oferowany 

system jest dobrze zdefiniowany, będzie na niego zapotrzebowanie w kolejnych misjach kosmicznych, 

 

4. Dostawcy satelitów – podmioty, które są w stanie zintegrować pełne jednostki satelitarne dla klientów. 

Jednostka satelitarna składa się z kilku systemów i musi przejść szereg testów akceptacyjnych. Obroty firm 

dostarczających satelity są znacznie wyższe niż firm omawianych wcześniej. Jest to najwyższy poziom 

obrotów wśród firm dostarczających produkty dla satelitów. Z drugiej strony marże są również istotnie 

wyższe, co wynika ze spieniężenia know-how zakumulowanego u dostawców satelitów. Próg wejścia jest 

bardzo wysoki, co jest związane z koniecznością wielu inwestycji w zaplecze produkcyjne i testowe oraz 

know-how wymagany do tego, aby satelity dostarczyć. Ryzyko rynkowe pozostaje na średnim poziomie, gdy 

jest dobrze zdefiniowany rynek odbiorców produktów i znane są ich wymagania, 

 

5. Dostawcy rakiet – firmy takie jak SpaceX, które charakteryzują się wysokimi obrotami oraz wysoką marżą.  

Segment ten charakteryzuje się również wysokim progiem wejścia na rynek. Poprzez to, że obsługują rosnące 

zapotrzebowanie na umieszczanie obiektów w kosmosie, aktualnie ich działalność rynkowa charakteryzuje 

się niskim ryzykiem biznesowym, 

 

6. Operatorzy satelitów, którzy są również dostawcami danych – są to podmioty dysponujące własnymi flotami 

satelitów, które wykorzystywane są do zbierania danych, zadań telekomunikacyjnych lub innych 

zdefiniowanych działalności w przestrzeni kosmicznej. Ta grupa podmiotów korzysta zazwyczaj z usług 

wszystkich poprzednich grup firm. Spółki te mogą (po osiągnięciu dojrzałości) charakteryzować się bardzo 

dużymi obrotami oraz dużymi marżami. Jednakże próg wejścia na rynek jest wielokrotnie wyższy niż dla 
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spółek dostarczających satelity. Operatorzy satelitów muszą bowiem zainwestować środki we własną 

konstelację, co jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem, oraz zaadresować szereg rynków, na których 

znajdują się odbiorcy ich usług. Przykładem jest firma Planet (inwestycje VC rzędu 1 mld PLN), czy ICEYE 

(inwestycje VC rzędu kilkuset mln PLN). Z drugiej strony firmy te zaczynając i rozwijając działalność 

dokonują licznych założeń co do ewolucji w czasie rynku odbiorców usług. Generuje to dużą niepewność 

biznesową w zakresie momentu osiągnięcia rentowności silnie kapitałochłonnego przedsięwzięcia, 

 

7. Dostawcy usług IT – podmioty te skupione są na przetwarzaniu danych satelitarnych i dostawie innych usług 

bazujących na zdolnościach dostarczonych przez operatorów satelitów. Grupa tych firm jest bardzo szeroka, 

gdyż próg wejścia w tym segmencie jest zazwyczaj bardzo niski (nie wymaga budowy kosztownej 

infrastruktury). Z drugiej strony konkurencja i rozdrobnienie rynku sprawia, że obroty i marże takich firm są 

umiarkowane. Problemem jest też spore ryzyko rynkowe związane z pojawianiem się firm konkurencyjnych 

(niski próg wejścia) i licznymi założeniami co do ostatecznego rynku czynionymi przez pojawiające się na 

nim firmy. 

CREOTECH po dostarczeniu szeregu podsystemów do Europejskiej Agencji Kosmicznej i poza nią jest obecnie na 

poziomie dostawcy podsystemów (o których mowa w punkt 2 powyżej). Finansowanie pozyskane przez Spółkę w ramach 

programu HyperSat realizowanego przez CREOTECH w latach 2017-2021 pozwoli przenieść się Spółce na poziom 

dostawcy systemów. Od końca 2021 roku spółka będzie dostawcą systemów (o których mowa w punkt 3 powyżej).  

Pierwsze testy w kosmosie w 2023 roku i realizacja programu EagleEye pozwolą CREOTECH przenieść się do grupy firm 

oferujących całe jednostki satelitarne (o których mowa w punkcie 4 powyżej). Celem Spółki jest zwiększenie możliwości 

generowania obrotów w ramach aktywności w sektorze kosmicznym i wzrost marżowości sprzedaży. Przejście wysokiego 

progu wejścia w ten segment jest możliwe dzięki pozyskaniu i wykorzystaniu grantów UE na budowę zaplecza 

produkcyjno-testowego oraz na wypracowanie know-how (m.in. projekt HyperSat i EagleEye). Po 2023 roku i po 

przeprowadzeniu testów rozwiązania w przestrzeni kosmicznej CREOTECH stanie przed możliwością podjęcia decyzji: 

i) pozostać w grupie firm (4), ii) podjąć próbę przeniesienia się do grupy firm (6). Na Datę Dokumentu Informacyjnego 

optymalne wydaje się rozwiązanie i), które wiąże się z możliwością dalszego zwiększenia obrotów i marżowości, bez 

konieczności dokonywania bardzo dużych inwestycji i podejmowania dodatkowego ryzyka (przy czym na Datę 

Dokumentu Informacyjnego obie opcje są dla CREOTECH otwarte). Równolegle Spółka rozwija swoją działalność w 

segmencie (7), gdzie działa w oparciu o pozyskane ze współpracy z ESA know-how i zdolności technologiczne oraz wiedzę 

rynkową. Strategią CREOTECH w tym segmencie jest również pozyskanie najpierw partnera i potencjalnego odbiorcy 

usługi zanim przeprowadzone zostaną konkretne inwestycje. Obecność w tym segmencie daje CREOTECH z 

wyprzedzeniem wiedzę o potrzebach i wymaganiach klientów oraz trendach zmian, co umożliwia szybsze dostosowanie 

oferty w segmencie (4) lub ewentualnie (6). 

4.17.3 Prognozy finansowe 

Emitent nie sporządzał prognoz wyników finansowych 

4.17.4 Otoczenie rynkowe Emitenta 

Rynek kosmiczny 

Globalny sektor kosmiczny definiuje się jako obszar działalności człowieka, który obejmuje wykorzystanie przestrzeni 

kosmicznej do badań naukowych, aplikacji wojskowych i komercyjnych ( „Krajowy Program Kosmiczny na lata 2019-

2021, Polska Agencja Kosmiczna, grudzień 2018 roku). Zgodnie z definicją OECD (Organizacja Współpracy i Rozwoju 

Gospodarczego) wyróżnia się trzy podstawowe segmenty sektora kosmicznego: 

1. Produkcji – związany jest z wytwarzaniem sprzętu dla sektora kosmicznego (zarówno sprzętu lotnego, czyli 

wysyłanego w przestrzeń kosmiczną, jak i naziemnego, przeznaczonego do kontroli misji kosmicznych). 

Obejmuje on również działalność związaną z usługami transportu kosmicznego oraz zapewnieniem sprzętu 

dodatkowego (np. przeznaczonego do testowania układów satelitarnych na Ziemi) oraz produkcję 

przeznaczoną na potrzeby jednostek naukowo-badawczych oraz projektów wojskowych i bezpieczeństwa. 

 

2. Usług satelitarnych – obejmujący usługi świadczone przez operatorów satelitów, zarówno w obszarze 

publicznym, jak i prywatnym. W ich ramach możemy wyróżnić trzy rodzaje usług: 
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a. telekomunikacyjne, 

b. teledetekcyjne (zdalnego badania obiektów za pomocą sensorów - obserwacje Ziemi w 

różnych pasmach promieniowania elektromagnetycznego zarówno pasywna, jak i aktywna), 

c. nawigacyjne. 

3. Segment użytkownika  – obejmujący usługi i produkty generowane dzięki wykorzystaniu działalności 

kosmicznej. 

Podział przyjęty przez OECD odpowiada również innemu podziałowi sektora („Business Technology Roadmap – Branża 

Kosmiczna”, Delloite dla PARP, 2018) na tzw.: 

a. upstream - dotyczący produkcji satelitów. Obejmujący wytwórców komponentów i podsystemów do satelitów 

oraz integratorów dostarczanych rozwiązań, 

b. midstream - dotyczący wynoszenia i operowania satelitami, a także związany z odbiorem danych satelitarnych. 

Obejmujący podmioty: 

- będące dostawcami nośników (rakiet), którzy dysponującą infrastrukturą startową (lub mają 

do niej dostęp), a także tzw. brokerów (działających na zlecenie dostawcy satelity, których 

zadaniem jest znalezienie usługi wyniesienia satelity zgodnej z parametrami przez niego 

określonymi), 

- będące operatorami satelitów (dysponujący specjalistycznymi centrami kontroli i 

nadzorującymi przebieg misji kosmicznej), 

- będące operatorami stacji naziemnych, których celem jest nawiązywanie komunikacji z 

satelitami i odbiór pochodzących z nich danych, 

c. downstream – dotyczący przechowywania i udostępniania użytkownikom końcowym danych oraz aplikacji 

bazujących na zobrazowaniach satelitarnych, a także innych usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury 

kosmicznej. Obejmujący podmioty: 

- będące dostawcami „surowych” danych satelitarnych obsługujący jeden konkretny system 

kosmiczny, podmioty odpowiedzialne za agregację danych z różnych źródeł np. danych 

optycznych, radarowych, czy hiperspektralnych pochodzących z misji kosmicznych, 

- będące dostawcami narzędzi do przetwarzania danych oraz wyspecjalizowanych aplikacji 

przeznaczonych dla końcowych użytkowników, 

- dostawców usług telekomunikacyjnych.  

W 2019 roku całkowita wartość produktów dostarczanych na szeroko rozumiany rynek kosmiczny przekroczyła 360 mld 

USD ( „2019 State of the Satellite Industry”, 2019, Satellite Industry Association). Z tej kwoty ponad 277 mld USD 

stanowił rynek związany z satelitami (pozostałe jego segmenty obejmowały m.in. loty załogowe, programy naukowe 

eksploracji głębokiego kosmosu). W latach 2014-2018 przyrost rynku (CAGR) związanego z satelitami wynosił około 3% 

rocznie. 

Wartość rynku satelitarnego w latach 2014-2018 przestawia poniższy wykres. 
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Wykres 1: Wartość rynku satelitarnego w latach 2014-2018 

  

Źródło: „2019 State of the Satellite Industry”, 2019, Satellite Industry Association 

 

Wartość rynku kosmicznego w 2019 roku w podziale na segmenty : 

• serwisy satelitarne – segment ten obejmuje m.in.: przekazywanie sygnału telewizyjnego, radiowego, łączność 

satelitarna, zobrazowania satelitarne w różnych obszarach widma elektromagnetycznego, 

• produkcja satelitów – segment ten obejmuje produkcję satelitów w różnych obszarach masowych – od 

nanosatelitów do satelitów o masie przekraczającej 1000 kg, 

• produkcja środków wynoszenia – segment ten obejmuje zarówno same środki wynoszenia (rakiety), jak i 

infrastrukturę wspomagającą, 

• produkcja środków naziemnych – segment ten obejmuje systemy naziemne (konsumenckie i profesjonalne) 

pozwalające na wykorzystanie sygnału satelitarnego (głównie telewizyjnego, radiowego i GNSS). 

Segmenty rynku satelitarnego przedstawia poniższy rysunek. 

 

Wykres 2: Segmenty rynku satelitarnego w roku 2019 w mln USD 

 

Źródło: „2019 State of the Satellite Industry”, 2019, Satellite Industry Association 
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Satelity możemy podzielić na: 

1) Nanostaelity – obejmują satelity o wadze od 1 do 10 kg, obszar zastosowania: edukacja, testy, misje naukowe, 

obserwacja Ziemi o stosunkowo niskiej rozdzielczości (około 5-10 m), 

Ilustracja 1: Obserwacja Ziemi w rozdzielczości 10 m 

 

Źródło: Advanced Remote Sensing, second edition 

 

2) Mikrostatelity – obejmują satelity o wadze od 10 do 150 kg, obszar zastosowania: badania naukowe, obserwacja 

Ziemi (rozdzielczość 0,5-1 m), komunikacja, obronność, 

 

Ilustracja 2: Obserwacja Ziemi w rozdzielczości 1 m 

 

Źródło: Advanced Remote Sensing, second edition 

3) duże satelity  – obejmują satelity o powyżej 150 kg, obszar zastosowania: obronność, badania naukowe, 

telekomunikacja, obserwacja Ziemi z bardzo wysoką rozdzielczością (0,3-0,1 m). 

Ilustracja 3: Obserwacja Ziemi za pomocą dużego satelity wojskowego (rozdzielczość 0,1 m) 

 
Źródło: Twitter 
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Poniżej zaprezentowano wybrane parametry rynku satelitów (liczbę małych satelitów wystrzeliwanych co roku, średnią 

masę małego satelity, wzrost wartości rynku satelitów, udział konstelacji satelitów w rynku oraz główne geograficzne rynki 

zbytu) w latach 2010-2019 oraz 2020-2029. 

 

Tabela 9: Wybrane parametry rynku satelitów w latach 2010-2019 oraz 2020-2029 

Wyszczególnienie 2010-2019 2020-2029 

Liczba małych satelitów  

wystrzeliwanych co roku [szt.] 
181 1.011 

Średnia masa małego satelity 58kg 171kg 

Wzrost wartości rynku $14 mld $53 mld 

Udział konstelacji w rynku 43% 83% 

Główne geograficznie rynki zbytu 
$5M USA 

$4mld Azja 

$1mld Europa 

$18M USA 

$14mld Azja 

$4mld Europa 

Źródło: Euroconsult, 2020 

 

W związku z tym, iż główny obszar rozwoju działalności CREOTECH związany jest z produkcją satelitów oraz serwisami 

satelitarnymi poniżej zaprezentowano informacje dotyczące tych dwóch segmentów rynku kosmicznego obejmujących: 

produkcję satelitów oraz serwisy satelitarne (w szczególności w obszarze dostarczania i przetwarzania zobrazowań 

satelitarnych). 

Zgodnie z danymi „2019 State of the Satellite Industry”, 2019, Satellite Industry Association segment produkcji satelitów 

jest najszybciej rosnącym segmentem rynku kosmicznego. W 2018 roku rynek ten osiągnął wartość 19,5 mld USD, jego 

roczna dynamika wzrostu, w porównaniu do 2017 roku, wyniosła 26%. Całkowita liczba satelitów umieszczonych w 

przestrzeni kosmicznej, w 2018 roku, wynosiła 314, z czego najistotniejszy rodzaj stanowiły satelity obserwacji Ziemi 

(39%) oraz cywilne satelity telekomunikacyjne (22%) i satelity testujące nowe technologie (18%). Jednym z 

najistotniejszych czynników wpływających na tak szybki wzrost tego segmentu rynku był wzrost w obszarze tzw. małych 

satelitów. 

 

Małe satelity rozumiane są jako jednostki poniżej 500 kg. Rynek ten obejmuje trzy kategorie satelitów: nanosatelity (o 

wadze do 10 kg), mikrosatelity (o wadze w przedziale 10-150 kg), zwykłe satelity (o wadze w przedziale 150-500 kg i 

większe). Użyteczność satelitów (rozumiana jako zakres zadań, które dany satelita może realizować) wzrasta razem z ich 

masą, przy czym przyrost ten jest największy w obszarze mikrosatelitów (10-150 kg). Podobna zależność dotyczy również 

kosztu satelity, który również wzrasta z jego masą, przy czym najszybszy wzrost następuje w obszarze obiektów powyżej 

100 kg. Zależności te (w jednostkach arbitralnych prezentujących jedynie trendy) przedstawione zostały na wykresie 

poniżej. Największy poziom użyteczności satelitów w stosunku do ich ceny występuje w obszarze mikrosatelitów (o wadze 

w przedziale 10-150 kg). 
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Wykres 3: Zależność zmiany kosztu i użyteczności satelity w zależności od masy 

 
Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z raportem „6th Ed. Prospects for the Small Satellite Market”, 2020 Euroconsult, rynek małych satelitów 

(rozumianych jako jednostki poniżej 500 kg) wszedł w fazę bardzo szybkiego przyrostu. Główne informacje zawarte w 

raporcie to: 

• w okresie 2020-2029 w przestrzeni kosmicznej znajdzie się 10110 małych satelitów, oznacza to średnio 1011 

satelitów wystrzeliwanych każdego roku. Dla porównania w latach 2010-2019 było to w sumie 1810 

satelitów, czyli 181 sztuk każdego roku. Oznacza to przyrost ponad 5 krotny, 

• porównując powyższe dane z danymi opublikowanymi rok wcześniej („5th Ed. Prospects for the Small 

Satellite Market”) przewidywania na kolejną dekadę wzrosły o 18%. Porównując je natomiast z raportem 

jeszcze wcześniejszym („4th Ed. Prospects for the Small Satellite Market”) przewidywania wzrosły o ponad 

40%. Oznacza to, że rynek jest raczej niedoszacowany niż przeszacowany, gdyż każdy kolejny raport 

przynosi jego istotną korektę w górę, 

• konstelacje satelitarne (więcej niż jeden satelita) to około 85% z przewidywanych liczb, 

• średnia masa satelitów wzrośnie z 58 kg to 171 kg. Oznacza to zatrzymanie się tendencji wzrostowej w 

obszarze najmniejszych satelitów (poniżej 10 kg – nanosatelitów) oraz znaczący wzrost satelitów w obszarze 

10-250 kg (mikro- i małych satelitów) – stanowić one będą ponad 50% rynku. Jednocześnie rynek na 

najmniejsze satelity do 10 kg (nanosatelity) będzie stanowił zaledwie 2% całkowitej wartości rynku małych 

satelitów. 

• najszybciej rozwijać się będzie rynek małych satelitów telekomunikacyjnych (platformy satelitarne 

zapewniające obsługę telekomunikacji wymagają jednak odpowiedniego dostępu do mocy elektrycznej, stąd 

nie mogą być zbyt małe), 

• wartość rynku produkcji małych satelitów wzrośnie z obecnych 10 mld USD (2019) do 53 mld USD (2029). 

Rynek danych satelitarnych i technologii UAV (segment „Earth Observation”) 

Zgodnie z danymi „Copernicus Market Report”, 2019, PricewaterhouseCoopers) rynek danych satelitarnych w 2017 roku 

szacowany był na pomiędzy 2,7 - 3,1 mld EUR, a jego roczny wzrost (CAGR) do roku 2022 na 7% rocznie. Tradycyjnie 

podział rynku obejmuje jego segment związany ze sprzedażą danych pozyskanych z satelitów oraz ze sprzedażą tzw. Value 

Added Services (VAS) (np. oprogramowanie rozpoznające konkretne obiekty na zdjęciach), a także z analityką Big Data 
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(w tym łączeniem danych z różnych źródeł) oraz ekstrakcją informacji z danych i ich zestawianiem. Istotnym składnikiem 

wartości dodanej na rynku danych satelitarnych są systemy bazodanowe oparte na przetwarzaniu w chmurze i 

udostępniające dane satelitarne z różnych źródeł, a także podstawowe narzędzia pozwalające te dane przetwarzać. Na rynku 

obecni są zarówno giganci (np. Maxar, Airbus), jak również nowi gracze (Planet, Urthecast) oraz szereg znacznie 

mniejszych podmiotów oferujących najróżniejsze usługi przetwarzania danych.  

Rynek danych satelitarnych i usług stowarzyszonych można podzielić na trzy obszary: rynek niskich i średnich 

rozdzielczości (1-10 metrów), rynek wysokich rozdzielczości (0,5-1 metr), rynek bardzo wysokich rozdzielczości (poniżej 

0,5 metra). W związku z coraz szerszym wchodzeniem do użytku mikrosatelitów zapewniających rozdzielczość rzędu 1 

metra przy zachowaniu konkurencyjnej rynkowo ceny zobrazowania oraz z przechodzeniem technologii zarezerwowanych 

wcześniej dla wojska do masowych zastosowań gospodarczych w sektorze cywilnym, zgodnie z szacunkami 

PricewaterhouseCoopers, udział rynku niskich i średnich rozdzielczości (1-10 metrów) w rynku danych satelitarnych i 

usług stowarzyszonych szacowany w roku 2017 na 40% ulegnie obniżeniu do 32%.  

Zgodnie z w/w raportem rynek danych satelitarnych zostanie zdominowany w nadchodzących latach przez następujące 

trendy: 

• dywersyfikacja klientów końcowych i ich potrzeb. W szczególności dotyczy to wejścia z różnymi usługami 

bazującymi na danych satelitarnych na wschodzące rynki (kraje rozwijające się). Wykorzystanie danych 

satelitarnych wspiera takie kraje w szerokim spektrum zastosowań: rolnictwo, rozwój urbanistyki, zdarzenia 

kryzysowe, obronność i bezpieczeństwo. Coraz więcej końcowych użytkowników danych satelitarnych nie 

posiada wykształcenia kierunkowego, w związku z tym oczekuje danych wysoce przetworzonych, 

• ewolucji modeli biznesowych – która wynika z dwóch czynników i) szerszego dostępu do danych zbieranych 

i dostarczanych w trybie prawie natychmiastowym, ii) możliwości pracy w chmurze obliczeniowej i 

integrowaniu z chmurą serwisów bazujących na przetworzonych danych, 

• wprowadzenie zaawansowanej analityki – opartej między innymi na AI i nauce maszynowej, data mining, 

modelowaniu statystycznym i predykcji zmian w przyszłości. Ten trend wymaga łączenia danych z różnych 

źródeł, w szczególności łączenia danych satelitarnych z danymi z poziomu dronów, 

• udostępnienie dostępu do danych – pojawienie się dużego zasobu danych darmowych (np. Copernicus) oraz 

wysoce oszczędnych metod korzystania z tych danych (np. przy pomocy platformy CreoDIAS). 

Rynek związany z technologiami UAV w 2018 roku szacowany był na 5,8 mld USD. W okresie do 2025 roku rosnąć 

będzie o 56,5% rocznie („Commercial Drone Market Report”, 2019, Grand View Research Inc). W 2018 roku na rynek 

wprowadzono 274,6 tysiąca jednostek UAV. Jednostki te znalazły zastosowanie w wielu sektorach – od rozrywki, przez 

rolnictwo, energetykę, bezpieczeństwo i obronność. W szczególności UAV używane są w obszarach, w których działania 

człowieka albo są za drogie, albo są niebezpieczne (np. monitoring linii wysokiego napięcia). W chwili obecnej w różnych 

krajach prowadzone są prace legislacyjne umożliwiające coraz szersze wykorzystywanie dronów i danych zebranych przez 

drony. Polska jest tutaj w awangardzie, a odpowiednie prace prowadzone są w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i 

Ministerstwie Infrastruktury. Regulacje te w najbliższych kilku latach umożliwiąprowadzenie komercyjnych dostaw 

produktów za pomocą systemów UAV. Proces ten rozpoczął się od rynku medycznego, na którym już rozpoczęto 

wprowadzanie odpowiednich regulacji w ramach UE.  

Rynek aparatury naukowo-pomiarowej podzespołów do komputerów kwantowych (segment „Science”) 

Zgodnie z badaniem potencjału rynku uwzględniającym efekty pandemii COVID-19 („Quantum Computing Market with 

COVID-19 impact by Offering, Deployment, Application, Technology, End-use Industry and Region – Global Forecast to 

2026”) przeprowadzone przez agencję MarketsAndMarkets rynek komputerów kwantowych wciąż jest w bardzo wczesnej 

fazie rozwoju, a spodziewane tempo jego wzrostu w okresie od 2021 do 2026 roku wyniesie 30,2% oraz osiągnie on poziom 

1,765 mld USD. Głównymi obszarami, które w tych latach będą wpływać na wzrost wartości tego rynku, oprócz badań 

naukowych nad komputerami kwantowymi, są bankowość i sektor finansowy, a w dalszej kolejności zastosowania 

medyczne. Ponadto istotnym czynnikiem przyśpieszającym rozwój tego rynku są liczne programy i projekty narodowe, 

międzynarodowe i prywatne, których celem jest zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych nad komputerami 

kwantowymi (np. na Datę Dokumentu Informacyjnego w ramach wspólnej europejskiej inicjatywy w zakresie technologii 
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kwantowych - Quantum Technology Flagship - Komisja Europejska rozpoczęła program długoterminowej i 

wielkoskalowej inwestycji w rozwój i komercjalizację technologii kwantowych, o wartości ponad 1 mld EUR. Do Grupy 

Strategicznych Doradców (Strategic Advisory Board) Quantum Technology Flagship, jako jeden z dwóch Polaków, 

zaproszony został dr Grzegorz Kasprowicz, współzałożyciel i szef działu B+R CREOTECH). 

Rynek produkcji kontraktowej 

Rynek producentów elektroniki kontraktowej w Polsce obejmuje dostawców zaawansowanych technologii produkcji dla 

firm wdrażających na rynek elektronikę, które zazwyczaj nie posiadają własnego zaplecza wytwórczego lub też nie 

dysponują zespołem osobowym (technologami) o odpowiednich do realizacji takich zleceń kompetencjach. Producenci 

elektroniki kontraktowej obsługują głównie małe i średnie serie produkcyjne, gdzie gotowe produkty trzeba dostarczyć na 

rynek w skończonym czasie. Dostawa produktów na rynek wytwarzanych w niewielkich seriach wymaga również dużej 

precyzji montażu (mniejszy poziom tolerancji na błędy) oraz często dodatkowych operacji technologicznych m.in. 

lakierowania, czy testów rentgenowskich.  

Rynek projektów ESA 

Europejska Agencja Kosmiczna jest głównym publicznym odbiorcą systemów kosmicznych w Europie. Agencja składa 

się z 22 członków, w tym od 2012 roku z Polski. W 2020 roku jej roczny budżet wynosił 6,68 mld EUR. Budżet ESA 

systematycznie wzrasta, a od 2005 roku (kiedy wynosił ok. 3,0 mld EUR) wzrósł ponad dwukrotnie.  

Budżet pochodzi ze składek członków Agencji i jest alokowany w dwóch segmentach – segmencie projektów 

obowiązkowych (w których kraje muszą uczestniczyć, a składka poszczególnych państw jest odnoszona do ich PKB) oraz 

w segmencie projektów opcjonalnych (do których każde państwo zapisuje się niezależnie). Roczna składka Polski do 

budżetu ESA wynosi około 38,4 mln EUR i w proporcji 2:1 alokowana jest w segmencie obowiązkowym i segmencie 

opcjonalnym, z którego większość środków z tego budżetu, wg wewnętrznych uregulowań ESA, musi trafić do firm 

zlokalizowanych na terenie Polski. 

System uzyskiwania zleceń od Europejskiej Agencji Kosmicznej odbywa się w formie, ogłaszanych bezpośrednio przez 

ESA albo pośrednio przez trzy największe europejskie podmioty sektora kosmicznego (Airbus, Thales Alenia Space, 

OHB), przetargów, obejmujących opracowanie i dostawy sprzętu oraz oprogramowania dla misji kosmicznych. 

Uczestnictwo w przetargach w projektach opcjonalnych może być uwarunkowane istnieniem narodowej składki, jednak 

zawsze muszą być spełnione wymagania merytorycznej i finansowej konkurencyjności oferty. W projektach 

obowiązkowych są to zwyczajowo przetargi w pełni otwarte. 

Konkurencja 

Konkurencja na rynku mikrosatelitarnym 

Według wiedzy Spółki można wymienić 7 znaczących producentów mikrosatelitów, którzy oferują produkty w podobnym 

obszarze parametrów technologicznych, co produkty przygotowywane przez CREOTECH: 

1) ÅAC-Clyde Satelita InnoSat pozwala na umieszczenie ładunku użytecznego o masie 25 kg, jego masa 

całkowita to 50 kg i wymiary 600x650x850 mm. Pierwszą misją InnoSat będzie pomiar aerozoli i 

spektroskopia mezosfery. Satelita został opracowany we współpracy: OHB Szwecja, ÅAC Microtec, 

Wydziału Meteorologii Uniwersytetu w Sztokholmie, Wydziału Nauk o Ziemi i Kosmosie w Chalmers, 

Zespołu Fizyki Kosmosu i Plazmy w KTH i Omnisys Instruments i jest finansowany przez Szwedzką 

Krajową Radę ds. Przestrzeni Kosmicznej.  

2) Adcole Maryland Aerospace (AMA) opracowała platformę satelitarną MagicBus. Wyposażona jest ona w 

bardzo dokładny AOCS, szyfrowane łącze radiowe, napęd o impulsie charakterystycznym 650 m/s dla 

hydrazyny, optoelektryczny system obrazowania z teleskopem o ogniskowej 25 cm. Satelita jest skalowalny 

od 381x965x1067 mm do 457x457x1067 mm, jego masa całkowita wynosi od 50 do 100 kg. Dowództwo 

Obrony Kosmicznej i Rakietowej USA oraz Dowództwo Strategicznych Sił Zbrojnych USA realizuje 

wspólnie projekt Kestrel Eye wykorzystujący platformę satelitarną MagicBus. Zbudowano dwa mikrosatelity 

Kestrel Eye-2M, które zostały umieszczone na orbicie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jesienią 2017 

roku. Satelita MagicBus został przygotowany pod zastosowania optyczne, objęty jest ograniczeniami 

eksportowymi z USA. 



Dokument Informacyjny Creotech Instruments S.A. 

Strona 139 z 281 

3) Berlin Space Technologies (BST) produkuje rodzinę małych satelitów: LEOS-30 TRLX, LEOS-50 TRLX i 

LEOS-100. Satelita LEOS-50 został umieszczony na orbicie jako dodatkowy ładunek w grudniu 2015 r. w 

ramach misji Kent Ridge 1 (80 kg). Obecnie BST przygotowuje się do dostarczenia 10 satelitów LEOS-100 

dla Indii. LEOS-30 to satelita o masie 20 kg, pozwala na ładunek użyteczny o masie 5-8 kg. Komunikacja z 

platformą realizowana jest w pasmach UHF i S, a system został zaprojektowany na 2-letni okres eksploatacji 

na orbicie. LEOS-50 to satelita o masie 50 kg i masie ładunku użytecznego 15-25 kg. Pasmo UHF 

wykorzystywane jest dla telemetrii i telekomend, łącze X-band 100 Mb/s jako downlink danych. Satelita ma 

wymiary 60x60x30 cm, dostarcza średnią moc dla ładunku użytecznego na poziomie 20 W, przestrzeń na 

ładunek użyteczny to 40x40x20 cm, a czas życia na orbicie to 5 lat. LEOS-100 ma wymiary 60x60x80 cm i 

masę 65 kg. Masa ładunku użytecznego w zależności od konfiguracji może wynosić od 30 do 50 kg. System 

zasilania może dostarczyć 60 W średniej mocy do ładunku użytecznego. 

4) SITAEL (Włochy) opracował dwa satelity: S-50 i S-75. Mniejszy to S-50 o wymiarach 34x34x66 cm, masie 

całkowitej 50 kg, w tym 20 kg przeznaczonej na ładunek użyteczny. Satelita S-75, ma wymiary 32x32x40 

cm z maksymalną masą całkowitą do 75 kg, co pozwala na ładunek użyteczny o masie ponad 20 kg. Satelita 

jest dodatkowo wyposażony w napęd elektryczny wykorzystujący efekt Halla, rozkładane panele 

fotowoltaiczne i bardzo dokładny AOCS. Satelita S-50 został wybrany do misji European Student Orbiter 

przez ESA w 2012 r. Satelita S-75 wkrótce osiągnął TRL 9 po rozpoczęciu misji μHETSat w 2019r. 

5) Spaceflight Industries LeoStella (spółka joint venture Spaceflight Industries / Thales Alenia Space) rozwija 

platformy o masie pomiędzy 10 a 300kg. Mikrosatelita Global-1 to satelita obserwacyjny o masie 55 kg, 

który będzie wykorzystywany w konstelacji BlackSky. Wiosną 2018 r. Global-1, pierwszy z czterech 

satelitów obserwacyjnych Ziemi, ukończył testy kwalifikacyjne. Satelity Global-1 wykorzystują platformę 

SENTRY opracowaną przez Spaceflight Industries. 

6) Surrey Satellite Technology Limited (SSTL). Na orbicie funkcjonuje ponad osiem satelitów 

wykorzystujących platformę SSTL-100 i ponad dziesięć SSTL-150. Produkowany jest również satelita 

SSTL-X50, który jest budżetową wersją SSTL-150. SSTL-X50 ma wymiary 65x65x72 cm, a satelity 

bazujące na tej platformie mają masę całkowitą ok. 100 kg. SSTL-X50 produkowany jest jako satelita 

obserwacyjny pozwalający na wysokorozdzielcze obserwacje w pasmach panchromatycznym i 

multispektralnym. Dostępne są cztery wersje X50: EarthMapper, TrueColor, Precision i Platform. Obecnie 

na orbicie (od 2017r.) są dwa satelity KazSTSAT (50 kg) i Carbonite 2 (100 kg), do których budowy 

wykorzystano EarthMapper. 

7) University of Toronto Institute for Aerospace Studies Space Flight Laboratory (UTIAS SFL) zaprojektował 

i zbudował dwa satelity: Defiant i Nautilus. Nautilus (Nemo-150) pozwala na ładunek użytecznego o masie 

<70 kg i dostarcza moc średnią ok. 50 W, posiada system łączności o przepustowości downlinku do 50 Mb/s, 

jego wymiary to 60x60x60 cm. Satelita może być również wyposażony w napęd. Na bazie Nautilus 

zbudowano satelitę obserwacyjnego (NEMO-HD) pozwalającego na rejestrowanie wysokorozdzielczych 

zdjęć Ziemi, który przeszedł testy środowiskowe i uzyskał TRL7. Rozdzielczość to 2,8 m. Defiant jest 

skalowalną platformą, która może być wykorzystywana jako baza do budowy satelitów o różnych 

przeznaczeniu. Podstawowe wymiary platformy to 30x30x40 cm, natomiast dopuszczalna masa ładunku 

użytecznego może wynosić 10 kg. Obecnie realizowane są testy środowiskowe, które pozwolą na uzyskanie 

TRL7. 

Poza wymienionymi powyżej firmami i instytucjami, na rynku technologii satelitarnych działają jeszcze inne podmioty, 

które mogą stanowić konkurencję dla CREOTECH, jednak konstrukcje proponowane przez w/w firmy są najbliższe 

rozwiązaniom opartym na HyperSat, przy czym zgodnie z wiedzą Spółki żaden z powyższych satelitów nie wykorzystuje 

technologii SpaceVPX i są to rozwiązania znacznie bardziej ograniczone i zamknięte w porównaniu z platformą HyperSat.  

Konkurencja na rynku projektów dla ESA 

CREOTECH, według stanu wiedzy Zarządu na Datę Dokumentu Informacyjnego, jest jedynym podmiotem w Polsce, 

który może nie tylko projektować, ale również samodzielnie produkować elektronikę zgodnie ze standardami ESA. Oprócz 

Spółki na polskim rynku kosmicznym działa około 40 podmiotów realizujących kontrakty dla Europejskiej Agencji 

Kosmicznej.  

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi na konferencji podsumowującej 5 lecie członkostwa Polski w ESA w roku 2017 

CREOTECH był podmiotem o największej skali pozyskanych kontraktów dla ESA (przewyższającym skalą nawet 

Centrum Badań Kosmicznych PAN). Wg danych zawartych w „Katalogu członkowskim Związku Pracodawców Sektora 

Kosmicznego 2021” przychody CREOTECH z kontraktów finansowanych przez ESA w latach 2014-2020 stanowią ok. 

20%. 
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Konkurencja na rynku danych satelitarnych i technologii UAV („Earth Observation”) 

W obszarze danych satelitarnych konkurentami CREOTECH są głównie duże firmy zagraniczne dysponujące swoimi 

konstelacjami satelitów, takie jak Maxar, Airbus oraz instytucje naukowe.  

Platforma CREODIAS, służąca zarówno jako repozytorium danych satelitarnych, głównie z Programu Copernicus, jak i 

centrum ich przetwarzania ma czterech bezpośrednich konkurentów (wymiar europejski) w postaci platform MUNDI, 

SOBLU, ONDA, WEkEO finansowanych przez ESA i EUMETSAT. 

W zakresie usług wykorzystujących dane satelitarne konkurencję CREOTECH w Polsce stanowią firmy takie jak: SATIM, 

SatAgro, SmallGIS, KPLabs oraz polskie oddziały koncernów: Thales, Airbus oraz Assecco. 

W obszarze UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle – Bezzałogowe Statki Powietrzne) – według stanu wiedzy Zarządu na 

Datę Dokumentu Informacyjnego CREOTECH jest jedynym podmiotem oferującym kompleksowy system zarządzania 

dronami w czasie rzeczywistym oraz jedynym producentem przenośnych stacji roboczych DRM do przetwarzania 

zobrazowań bezpośrednio w terenie. Zgodnie z wiedzą Spółki na Datę Dokumentu Informacyjnego nie ma na rynku 

polskim podmiotu oferującego rozwiązania dające podobne możliwości do Systemu Automatycznego Monitorowania 

Przeszkód Lotniczych, rozwijanego przez CREOTECH w ramach projektu SAMPLE. 

W obszarze produkcji sprzętu wykorzystującego technologię ADS-B konkurentem Spółki jest AEROBITS 

(dotychczasowy podwykonawca elementów radiowych) oferujący naziemne stacje bazowe o zbliżonych parametrach. 

Konkurencja na rynku aparatury naukowo-pomiarowej („Science”) 

Poniżej przedstawiono konkurencję CREOTECH w poszczególnych kategoriach technologii wykorzystywanych w 

produktach kontrolno-pomiarowych oferowanych przez Spółkę: 

1. Konkurencja w obszarze elektroniki w standardzie MTCA: 

a) Schroff – firma dostarcza tzw. nośniki dla płyt MTCA, czyli podzespoły, 

b) Vadatech – firma dostarcza na rynek amerykański rozwiązania MTCA, głównie w sektorze 

kosmicznym (głównym klientem jest NASA), 

c) NAT – firma niemiecka oferująca wachlarz modułów w standardzie MTCA, jak również obudowy, 

akcesoria itp., 

d) Power Bridge, Adlink, Radisys, Concurent, Struck, TEWS – podmioty dysponujące fragmentami 

rozwiązań bazujących na MTCA, które znajdują zastosowanie w konkretnych niszach, i nie mają ambicji 

lub kompetencji do oferowania pełnych rozwiązań, 

2. Konkurencja w obszarze technologii White Rabbit: 

a) Seven Solutions – firma hiszpańska oferująca wyłącznie produkty w technologii White Rabbit, 

dysponująca szerokim wachlarzem produktów i usług, 

b) SyncTechnology – firma chińska oferująca zestaw produktów White Rabbit, w tym Switch w wersji 

fanless, 

c) OPNT – firma holenderska oferująca produkty i usługi z obszaru ultra-precyzyjnej synchronizacji 

czasu, 

3. Konkurencja w obszarze elektroniki do laboratoriów fizyki kwantowej: 

a) National Instruments, Keysight, Tektronix, NAT – firmy oferujące pojedyncze moduły kontrolno-

pomiarowe. Parametry tych modułów nie są zoptymalizowane pod kątem potrzeb laboratoriów fizyki 

kwantowej i nie jest możliwe osiągnięcie za pomocą tych produktów pożądanej latencji pełnego systemu 

kontrolnego na poziomie mikrosekundy, 

b) Zurich Instruments – firma szwajcarska oferująca kilka produktów dedykowanych laboratoriom fizyki 

kwantowej. Oferta zoptymalizowana na potrzeby sterowania kubitami nadprzewodzącymi, znacznie 

mniejszy wachlarz produktów w porównaniu do CREOTECH, 

c) Firmy produkujące kontraktowo dla laboratoriów elektronikę kontrolno-pomiarową. 
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Konkurencja na rynku produkcji kontraktowej 

Na rynku polskim, liczba firm oferujących swoje usługi montażu elektronicznego na zlecenie sięga ok. 200 podmiotów.  

Bezpośrednią konkurencję CREOTECH stanowią, takie firmy jak: Semicon, Technosystem, Profil, Softcom, czy też EAE 

Electronics.  

W przypadku branży kosmicznej Spółka nie ma konkurentów na rynku polskim, staje się natomiast konkurencją dla innych 

firm europejskich, takich jak: Matra, Teknobit, GL Electronic, Syderal, czy też Terma. 

Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej 

Zaprezentowane w niniejszym rozdziale dane finansowe i operacyjne CREOTECH INSTRUMENTS zostały 

przedstawione w oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

oraz okres porównywalny od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdanie za okres od dnia 1 

stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz okres porównywalny od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., 

sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. Sprawozdanie za rok 2020 zostało poddane badaniu przez 

biegłego rewidenta. 

Ponadto  

Poniżej przedstawiono wybrane pozycje rachunku zysków i strat Spółki za 2020 r. wraz z danymi porównawczymi za rok 

2019 oraz za 1H 2021 r. wraz z danymi porównawczymi za 1H 2020r. 

Tabela 10: Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Spółki za rok 2020 wraz z danymi porównawczymi za rok 

2019 

dane tys. zł 2020 2019 1H 2021 1H 2020 

Przychody netto ze sprzedaży 28 966 25 486 15 473 15 252 

Koszty działalności operacyjnej 31 542 30 173 17 954 14 266 

Amortyzacja 1 523 1 682 1 007 772 

Zużycie materiałów i energii 5 747 4 053 2 509 1 507 

Usługi obce 18 259 17 151 9 487 9 454 

Podatki i opłaty 136 70 70 41 

Wynagrodzenia 4 962 5 861 4 043 2 069 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 823 979 711 377 

Pozostałe koszty rodzajowe 91 377 125 45 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0 

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 576 -4 687 -2 481 986 

Pozostałe przychody operacyjne 4 807 5 123 3 290 2 185 

Pozostałe koszty operacyjne 34 107 0 0 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 198 329 808 3 172 

Przychody finansowe 217 1 0 69 

Koszty finansowe 182 273 477 82 

Zysk (strata) brutto 2 233 57 331 3 159 

Podatek dochodowy 458 -198 107 421 

Zysk netto 1 776 255 224 2 738 

     

EBITDA 3 720 2 011 1 815 3 944 

Źródło: Emitent, dane za lata 2019-2020 na podstawie zaudytowanych statutowych sprawozdań finansowych, dane za 1H 2021 na 

podstawie niezaudytowanych sprawozdań finansowych 



Dokument Informacyjny Creotech Instruments S.A. 

Strona 142 z 281 

EBITDA = zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym za rok 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., Spółka 

osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 28 966 tys. zł, co stanowiło wzrost o 13,7% (o 3 480 tys. zł) w porównaniu 

do poziomu przychodów osiągniętych przez CREOTECH w roku poprzednim, w którym osiągnęły one 25 486 tys. zł. 

Wzrost ten wynikał głównie ze zwiększonej sprzedaży w najbardziej rentownych segmentach: aparatury naukowo 

pomiarowej, który wzrósł o 215,7% (o 3 374 tys. zł) do 4 938 tys. zł oraz produkcji elektroniki, który wzrósł o 53,5% (o 

1 968 tys. zł) do 5 649 tys. zł. Przychody z projektów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej spadły o 10,6% (o 2 040 tys. 

zł) do 17 295 tys. zł w związku z zakończeniem części projektów. 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym za pierwszą połowię 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 

2021 r., Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 15 473tys. zł, co stanowiło wzrost o 1,5% (o 221 tys. zł) w 

porównaniu do poziomu przychodów osiągniętych przez CREOTECH w analogicznym  okresie roku ubiegłego, w którym 

to wyniosły one 15 252 tys. zł. W czwartym kwartale 2020 roku miała miejsce kumulacja dużych zamówień od odbiorców 

usług montażu elektroniki, których koszty zostały w dużej mierze poniesione w czwartym kwartale 2020 roku, natomiast 

przychody fakturowane były w pierwszym półroczu 2021 roku.  

Poniżej przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży według segmentów prowadzonej działalności za lata 2019-

2020.  

Wykres 4: Struktura przychodów ze sprzedaży* według komercyjnych segmentów prowadzonej przez Spółkę 

działalności latach 2019-2020 w tys. zł 

 

*przychody przed korektą o „Zmianę stanu produktów” 

 

Źródło: Emitent, dane za lata 2019-2020 na podstawie wewnętrznych raportów rachunkowości zarządczej 

 

W 2020 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, największy udział w przychodach ze 

sprzedaży Spółki miały projekty realizowane dla ESA (pol. Europejskiej Agencji Kosmicznej), których udział w 

przychodach ogółem kształtował się na poziomie ok. 60%, w okresie porównawczym było to ok. 75%.  

Poniżej przedstawiono strukturę % i wartościową marży II generowanej przez Spółkę na poszczególnych segmentach 

działalności. 

 

 

 

 



Dokument Informacyjny Creotech Instruments S.A. 

Strona 143 z 281 

Tabela 11: Struktura % i wartościowa marży II generowanej przez Spółkę na poszczególnych segmentach 

działalności w latach 2019-2020 

 
Marża [tys. zł] Marża [%] 

  2020 2019 2020 2019 

Projekty ESA 1 922 3 465 11% 18% 

Earth Observation (segment danych satelitarnych  

i technologii UAV) 
370 349 27% 33% 

Science (segment aparatury naukowo-pomiarowej) 2 378 613 48% 39% 

Produkcja elektroniki 1 404 688 25% 19% 

Razem 6 074 5 115     

Źródło: Emitent, dane za lata 2019-2020 na podstawie wewnętrznych raportów rachunkowości zarządczej 

 

Marża II – marża uwzględniająca koszty bezpośrednie sprzedaży (koszty wytworzenia) oraz koszty pośrednie sprzedaży 

(tj. koszty dystrybucji, reklamy, logistyki, magazynowania). 

 

Wykres 5: Struktura marży II generowanej przez Spółkę na poszczególnych segmentach działalności w roku 2019 

 

 

Źródło: Emitent, dane za lata 2018-2019 na podstawie wewnętrznych raportów rachunkowości zarządczej 

 

W 2020 roku najwyższą marżę II wartościowo Spółka osiągnęła w segmencie Science, która wyniosła 2 378 tys. zł (4-

krotnie więcej pod względem wartościowym w porównaniu do roku 2019) i stanowiła 48% przychodów uzyskanych przez 

Emitenta z danego segmentu w tym okresie. Wzrost ten, poza wspomnianym powyżej dynamicznym wzrostem sprzedaży 

segmentu, spowodowany był również optymalizacją kosztów wytwarzania, ze względu na coraz lepsze know-how 

technologiczne oraz korzystniejsze warunki wynegocjowane z dostawcami komponentów przy wyższych wolumenach 

zamówień. 

W 2020 roku koszty działalności operacyjnej Spółki wyniosły 31 542 tys. zł i w porównaniu do poprzedniego roku, w 

którym osiągnęły wartość 30 173 tys. zł wzrosły o 4,5% (o 1 369 tys. zł). Odnotowany przez CREOTECH w okresie od 1 

stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 (w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku) wzrost kosztów 

działalności operacyjnej wynikał głównie z: 

1,9

0,4

2,4

1,4

Projekty ESA

Earth Observation

Science

Produkcja elektroniki
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• wzrostu kosztów Zużycia materiałów i energii o kwotę 1 694 tys. zł, wynikający m.in. z większej ilości zamówień 

w segmencie produkcji elektroniki oraz większego zapotrzebowania na materiały w segmencie Science  

• wzrostu kosztów Usług obcych o kwotę 1 108 tys. zł., wynikającym z wysokich kosztów usług podwykonawczych 

w projekcie demonstratora usługi wsparcia planowania lotów dronów poza zasięgiem wzroku z wykorzystaniem 

danych satelitarnych konstelacji Sentinel 1 - Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS) Flight Planning as a Service 

oraz poniesionych kosztów najmu linii produkcyjnej. 

W 2020 roku, Spółka osiągnęła stratę na sprzedaży w wysokości -2 576 tys. zł oraz zysk na działalności operacyjnej w 

wysokości 2 198 tys. zł i EBITDA na poziomie 3 720 tys. zł. Wyniki te były zdecydowanie lepsze od osiągniętych przez 

Emitenta w 2019 r., w którym prezentowały się następująco: strata na sprzedaży: -4 687 tys. zł., zysk na działalności 

operacyjnej: 329 tys. zł oraz EBITDA: 2 011 tys. zł. Poza wspomnianymi powyżej wzrostami sprzedaży i rentowności 

najbardziej marżowych segmentów (Science i produkcja elektroniki), na poprawę wyniku księgowego wpłynęło również 

przejście części prowadzonych projektów B+R do fazy prac rozwojowych (w której ponoszone koszty są kapitalizowane i 

nie wpływają na wynik). 

W pierwszym półroczu 2021 koszty działalności operacyjnej Spółki wyniosły 17 954 tys. zł i w porównaniu do 

poprzedniego roku, w którym osiągnęły wartość 14 266 tys. zł wzrosły o 25,8% (o 3 689 tys. zł). Na wzrost kosztów 

operacyjnych w omawianym okresie względem analogicznego okresu ubiegłego roku przyczyniły się głównie: 

▪ zwiększenia kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych o 2 307,6 tys. zł, w wyniku znacznego wzrostu 

zatrudnienia działu produkcji oraz kadry inżynierskiej do pozyskanych projektów B+R oraz zwiększenia udziału 

projektów w fazie badań przemysłowych (nowo pozyskane projekty), w której wszystkie koszty projektowe nie 

są kapitalizowane w bilansie i wpływają bezpośrednio na wynik,  

▪ zwiększenia kosztów materiałów o 1 002,0 tys. zł, głównie w wyniku wzrostu zużycia w segmencie produkcji 

kontraktowej (+687,2 tys. zł), związanego ze wzrostem zamówień (przychody segmentu produkcji w H1’2021 

wyniosły 4 522,35 tys. zł w porównaniu do 3 148,8 tys. zł w H1’2020) oraz wzrostu zużycia w projekcie platformy 

mikrosatelitarnej HyperSat (+254,0 tys. zł), 

Na rynku komponentów elektronicznych nastąpił kryzys, w wyniku którego czas dostaw kluczowych komponentów 

wydłużył się w pewnych przypadkach nawet 4-krotnie, co hamuje planowany wzrost sprzedaży, głównie w najwyżej  

marżowym segmencie Science.  

Ponadto Emitent pragnie zwrócić uwagę inwestorów, iż w jego przypadku wynik na sprzedaży nie jest wynikiem 

odzwierciedlającym w pełni działalność operacyjną Spółki. Bowiem ze względu na specyfikę prowadzonej działalności 

badawczo-rozwojowej wszystkie koszty projektów badawczo-rozwojowych, jakie prowadzi Spółka, są wykazywane w 

poszczególnych pozycjach kosztów działalności operacyjnej, podczas gdy powiązane z nimi przychody, jakie uzyskuje 

Emitent z tytułu dotacji, wykazywane są w rachunku wyników w pozycji Pozostałe Przychody Operacyjne. Oznacza to, 

że wynik na sprzedaży ujmuje tylko kosztową stronę projektów B+R, a pierwszym poziomem wyniku finansowego, który 

ujmuje całościowy efekt prowadzonych prac B+R jest wynik na działalności operacyjnej. 

Poniżej przedstawiono wybrane pozycje bilansu Spółki na dzień 31.12.2020 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 

31.12.2019 roku oraz na dzień 30.06.2021 r. 

Tabela 12: Wybrane pozycje bilansu Spółki na dzień 31.12.2020 r. wraz z danymi porównawczymi na dzień 

31.12.2019 r. oraz na dzień 30.06.2021 r. 

dane w tys. zł 30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Aktywa trwałe 7 828 7 713 5 901 

Aktywa obrotowe 35 558 23 078 15 529 

Zapasy 2 829 950 1 812 

Należności krótkoterminowe 6 296 6 149 5 139 

Inwestycje krótkoterminowe 15 080 6 369 2 901 

Pozostałe aktywa 11 353 9 609 5 678 

Aktywa razem 43 386 30 791 21 431 
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Kapitał własny 17 950 7 195 5 420 

Zobowiązania, rezerwy i pozostałe 25 436 23 595 16 011 

Zobowiązania finansowe 6 155 3 839 1 639 

Zobowiązania handlowe 4 938 5 683 5 410 

Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2 480 3 032 3 380 

Rozliczenia międzyokresowe 8 966 9 067 4 481 

Pozostałe zobowiązania i rezerwy 2 897 1 975 1 100 

Pasywa razem 43 386 30 791 21 431 

Źródło: Emitent, dane za lata 2019-2020 na podstawie zaudytowanych statutowych sprawozdań finansowych, dane za 1H 2021 na 

podstawie niezaudytowanych sprawozdań finansowych  

 

Według danych na dzień 31.12.2020 r. suma bilansowa Spółki uległa powiększeniu o 43,7% w porównaniu do stanu na 

dzień 31.12.2019 r. Wzrost ten był przede wszystkim wynikiem zwiększenia stanu rozliczeń międzyokresowych o 3 931 

tys. zł oraz zwiększenia poziomu gotówki o 3 468 tys. zł. 

Według danych na dzień 30.06.2021 r. suma bilansowa Spółki uległa powiększeniu o 40,9% w porównaniu do stanu na 

dzień 31.12.2020 r. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z przeprowadzonej w II Q emisji akcji, z której pozyskano 

11 285 tys. zł, co wpłynęło na zwiększenie kapitałów własnych oraz środków pieniężnych Emitenta.  

4.18. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres 

objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w 

Dokumencie Informacyjnym 

W 2018 roku Spółka poniosła łączne wydatki inwestycyjne na poziomie 1.042 tys. zł, z czego najważniejsze inwestycje 

obejmowały wydatki na: 

• stanowiska testowe do pomiarów i projektowania 170 tys. zł), 

• adaptację nowego cleanroom’u na potrzeby integracji mikrosatelitów (120 tys. zł), 

• zakup i wdrożenie systemu ERP (180 tys. zł). 

W roku 2019 Spółka poniosła łączne wydatki inwestycyjne na poziomie 274 tys. zł, z czego główne inwestycje 

zrealizowane przez CREOTECH w tym okresie obejmowały: 

• stanowiska testowe do pomiarów i projektowania (91 tys. zł), 

• oprogramowanie do projektowania i symulacji elektroniki (66 tys. zł), 

• adaptacja pomieszczeń produkcyjnych (32 tys. zł). 

W 2020 roku Spółka poniosła łączne wydatki inwestycyjne w kwocie 1.687 tys. zł, z czego najważniejsze inwestycje 

stanowiły: 

• zakup nowej linii produkcyjnej do montażu komponentów elektronicznych (667 tys. zł), 

• zakup infrastruktury do produkcji respiratorów (665 tys. zł), 

• doposażenie infrastruktury IT (73 tys. zł). 

Z uwagi na poczynione inwestycje łączne moce przerobowe Spółki wzrosły ponad dwukrotnie, co szybko znalazło 

odzwierciedlenie w znacznym zwiększeniu sprzedaży w segmencie Produkcji elektroniki oraz aparatury naukowo-

pomiarowej. 

Wskazane powyżej inwestycje Emitenta realizowane były w Polsce, Spółka we wskazanych powyżej okresach, tj. w latach 

2018-2020 nie realizowała inwestycji zagranicznych, ani też inwestycji kapitałowych. 
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4.19. Ogólny opis planowanych działań i inwestycji Emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po 

wprowadzeniu jego instrumentów do alternatywnego systemu obrotu – w przypadku Emitenta, który nie 

osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej 

Nie dotyczy. Emitent osiąga regularne przychody z działalności operacyjnej. 

4.20. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub 

likwidacyjnym 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania: upadłościowe, restrukturyzacyjne ani likwidacyjne. 

4.21. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, 

jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta 

Na Datę Dokumentu Informacyjnego wobec Emitenta nie toczą się postępowania: ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, 

których wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

4.22. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych 

lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 

12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć 

lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

W okresie 12 miesięcy przed Datą Dokumentu Informacyjnego nie toczyły się inne postępowania przed organami 

rządowymi, postępowania sądowe ani arbitrażowe, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości 

albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Emitent nie posiada wiedzy, aby takie postępowania mogły 

wystąpić. 

4.23. 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 

Na Datę Dokumentu Informacyjnego stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Emitenta wynosił 2.030.114,00 PLN, 

co stanowiło saldo subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju otrzymanej w ramach Tarczy Antykryzysowej, otrzymanej 

w czerwcu 2020 roku. Emitent szacuje, że możliwe jest umorzenie przez Polski Fundusz Rozwoju 50-75% otrzymanej 

kwoty subwencji (w zależności od ostatecznej interpretacji warunków umorzenia). Spłata subwencji finansowej rozpocznie 

się 13 miesiąca, licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji finansowej Przedsiębiorcy. Kwota 

subwencji finansowej będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach.  

Tabela 13: Stan zobowiązań o charakterze kredytów i pożyczek na Datę Dokumentu Informacyjnego  

Lp.  Nazwa podmiotu  
Kwota ekspozycji 

wg umowy w PLN  

Data zawarcia 

umowy  

(dd-mm-rrrr)  

Data całkowitej 

spłaty  

(dd-mm-rrrr)  

Stan zadłużenia na 

Datę Dokumentu 

Informacyjnego  

Wysokość 

rzeczywistego 

oprocentowania na 

dzień  

31.12.2020  

1 
mBank S.A. – elastyczny 

kredyt odnawialny 1 500 000,00 12.07.2018 25.02.2022 1 062 500,00  
WIBOR 1M + marża 

banku 

2 
mBank S.A. – kredyt 

odnawialny 4 000 000,00 9.03.2020 15.04.2022 0,00 
WIBOR 1M + marża 

banku 

3  

Polski Fundusz  

Rozwoju S.A. –  

Tarcza PFR  

2 030 114,00    18.06.2020  25.07.2023  486 381,48 
Kwota subwencji jest 

nieoprocentowana  

Źródło: Emitent  
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Dodatkowo spółka zawarła umowę leasingu zwrotnego automatu do montażu elektroniki z ARP Leasing. Stan 

zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego na Datę Dokumentu Informacyjnego wynosił 540.474,41 PLN.  

Emitent posiada również zobowiązania warunkowe w postaci weksli własnych in-blanco oraz kaucji. Większość weksli 

in-blanco wystawionych jest na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i dotyczy zabezpieczenia pozyskanych 

projektów B+R. Skorzystanie z weksla możliwe jest w hipotetycznej sytuacji niespełnienia założeń projektu 

wynikającego z ewidentnej winy wykonawcy projektu. W dotychczasowej historii Spółki Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju dotychczas nigdy nie skorzystało z instrumentów wekslowych.  

Pełna lista zobowiązań warunkowych Emitenta przedstawiona została poniżej.  

Tabela 14: Informacje o zobowiązaniach warunkowych Emitenta na dzień 31.12.2020 r.   

Lp.  Nazwa podmiotu  

Kwota 

ekspozycji wg 

umowy w PLN  

Data zawarcia 

umowy  

(dd-mm-rrrr)  

Data 

całkowitej 

spłaty  

(dd-mm-rrrr)  

Zabezpieczenia  

Rodzaj  Wartość  

1  
Bank Gospodarstwa Krajowego - gwarancja 

bankowa  
57 025,55   13.12.2018  21.10.2021  

kaucja PLN na 

wartość gwarancji 

udzielonej dla 

kontraktu z CERN 

w EUR 12 109,65  

57 025,55  

2  
Bank Gospodarstwa Krajowego - gwarancja 

bankowa  
47 098,06   13.12.2018  07.01.2022  

kaucja PLN na 

wartość gwarancji 

udzielonej dla 

kontraktu z CERN 

w EUR 10 001,50  

47 098,06  

3  
Ministerstwo Rozwoju - zabezpieczenie kwoty 

dofinansowania w okresie trwałości projektu  
0,00   16.09.2016  31.03.2024  

weksel własny in 

blanco  

1 798 150,40  

+ odsetki  

4  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - 

zabezpieczenie kwoty dofinansowania w 

okresie trwałości projektu  

0,00   11.02.2016  03.12.2022  
weksel własny in 

blanco  

2 372 571,98  

+ odsetki  

5  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - 

zabezpieczenie kwoty dofinansowania w 

okresie trwałości projektu  

0,00   24.11.2017  29.03.2024  
weksel własny in 

blanco  

14 987 937,32  

+ odsetki  

6  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - 

zabezpieczenie kwoty dofinansowania w 

okresie trwałości projektu  

0,00   10.08.2018  30.04.2024  
weksel własny in 

blanco  

2 630 320,12  

+ odsetki  

7  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - 

zabezpieczenie kwoty dofinansowania w 

okresie trwałości projektu  

0,00   02.12.2019  31.12.2023  
weksel własny in 

blanco  

370 650,00  

+ odsetki  

8  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - 

zabezpieczenie kwoty dofinansowania w 

okresie trwałości projektu  

0,00   06.12.2019  25.12.2023  
weksel własny in 

blanco  

5 451 659,70  

+ odsetki  

9  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - 

zabezpieczenie kwoty dofinansowania w 

okresie trwałości projektu  

0,00   03.12.2019  31.03.2026  
weksel własny in 

blanco  

6 688 983,25  

+ odsetki  

10  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - 

zabezpieczenie kwoty dofinansowania w 

okresie trwałości projektu  

0,00   03.12.2019  31.03.2026  
weksel własny in 

blanco  

14 352 511,25  

+ odsetki  

11  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - 

zabezpieczenie kwoty dofinansowania w 

okresie trwałości projektu  

0,00   30.07.2020  30.09.2025  
weksel własny in 

blanco  

232 329,75  

+ odsetki  

12  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - 

zabezpieczenie kwoty dofinansowania w 

okresie trwałości projektu  

0,00   27.07.2020  31.03.2028  
weksel własny in 

blanco  

2 157 891,45  

+ odsetki  
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13  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - 

zabezpieczenie kwoty dofinansowania w 

okresie trwałości projektu  

0,00   17.06.2020  31.12.2028  
weksel własny in 

blanco  

27 253 450,63  

+ odsetki  

14  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - 

zabezpieczenie kwoty dofinansowania w 

okresie trwałości projektu  

0,00   07.12.2020  30.06.2028  
weksel własny in 

blanco  

12 827 924,13  

+ odsetki  

15  
Ministerstwo Rozwoju - zabezpieczenie kwoty 

dofinansowania w okresie trwałości projektu  
0,00   03.12.2020  25.04.2026  

weksel własny in 

blanco  

1 929 560,08  + 

odsetki  

16 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - 

zabezpieczenie kwoty dofinansowania w 

okresie trwałości projektu 

0,00   01.06.2021 31.05.2030 brak zabezpieczeń 
21 786 250,00 

+ odsetki 

17 
European Research Executive Agency (REA) 

Horizon 2020 
0,00   01.06.2021 31.01.2025 brak zabezpieczeń 

344 625,00 

EUR 

+ odsetki 

18 
European Research Executive Agency (REA) 

Horizon 2020 
0,00   01.07.2021 01.07.2025 brak zabezpieczeń 

73 600,00 EUR 

+ odsetki 

Źródło: Emitent  

Emitent nie identyfikuje innych zobowiązań istotnych z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy Akcji.  

4.24. Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, lub skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym 

Trwający od początku 2020 r. globalny kryzys związany z pandemią wirusa COVID-19, mający negatywny wpływ na 

gospodarkę światową i krajową miał również istotny wpływ na niektóre aspekty działalności Spółki. Dzięki podjętym 

krokom zarządczym oraz uzyskaniu subwencji finansowej z rządowego programu tarczy antykryzysowej udało się w 

znacznym stopniu zmitygować negatywne skutki pandemii.  

Pomimo, iż nie zaobserwowano sytuacji krytycznej u kluczowych klientów (drastyczny spadek zamówień lub ich 

zatrzymanie), to jednak odnotowano istotne opóźnienia w odbiorach oraz terminach spłat u klientów, co znacznie 

pogorszyło sytuację płynnościową Spółki w połowie 2020 roku. Ratunkiem okazało się otrzymanie subwencji finansowej 

z rządowego programu tarczy antykryzysowej.  

Znacznie wydłużył się czas dostaw dla niektórych komponentów, co było związane m.in. z zamknięciem fabryk w USA, 

czy Chinach. Zwiększyły się koszty logistyki i spedycji – w tym zakresie podjęto kroki do dywersyfikacji dostawców tych 

usług. 

4.25. 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 

W okresie od sporządzenia ostatnich danych finansowych, tj. 30 czerwca 2021 do Daty Dokumentu Informacyjnego nie 

wystąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta, z wyjątkiem omówionych poniżej: 

1) W lipcu b.r. Spółka złożyła wniosek i otrzymała pozytywną decyzję PFR dot. umorzenia 75% subwencji otrzymanej 

w ramach Tarczy Antykryzysowej (~1,5 mln zł). Umorzenie subwencji znajdzie odzwierciedlenie w wynikach za 

Q3’2021 r.   

2) Dnia 9 lipca 2021 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało aktualizację listy wniosków złożonych 

w ramach konkursu 3/1.1.1/2020 r. Do listy projektów wybranych do dofinansowania dodany został projekt Spółki 

"Elektronika w odpowiedzi na wyzwania Technologii Kwantowych" (IMPAKT02) o wartości kosztów 

kwalifikowanych 7 255 205,47 zł. Przedmiotem projektu jest dalszy rozwój ekosystemu produktów dla laboratoriów 

fizyki kwantowej. W szczególności w ramach projektu opracowane i wdrożone zostaną nowe produkty oraz 

rozwiązania pozwalające na szybkie przygotowanie i integrację pełnych systemów kontrolnych dostosowanych do 
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potrzeb klienta. Obecnie trwają formalności z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zmierzające do podpisania 

umowy o finansowanie projektu. 

4.26. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta 

4.26.1 Zarząd Emitenta 

Skład Zarządu Emitenta przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 15: Skład Zarządu Emitenta  

Lp.  Imię i nazwisko  Funkcja  Data powołania  

1 Grzegorz Brona Prezes Zarządu 05 sierpnia 2021 roku 

2  Jacek Stanisław Kosiec  Wiceprezes Zarządu  05 sierpnia 2021 roku 

3 Maciej Sławomir Kielek  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych  05 sierpnia 2021 roku 

Źródło: Emitent  

Grzegorz Brona - Prezes Zarządu  

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:    

Grzegorz Brona, Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: kadencja upłynie w dniu 05 sierpnia 2024 roku. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:   

Wykształcenie:  

• Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki (1999-2004), tytuł magistra, nagroda za najlepszą pracę magisterską 

im. L. Michejdy 

• Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki (2004-2007), tytuł doktora 

• Master of Business Administration (2007-2008), Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. 

Skarbka w Warszawie w kooperacji w Uniwersytetem Erasmusa w Rotterdamie 

Dodatkowe kwalifikacje:  

• Habilitacja na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Fizyki, 2018 

Doświadczenie zawodowe – główne fakty:  

• Sierpień 2021-obecnie – prezes Zarządu Creotech Instrument S.A. 

 

• Maj 2019-sierpień 2021 – dyrektor rozwoju biznesu, Creotech Instrument S.A., główne osiągnięcia: 

• Pozyskanie projektów z NCBR w ramach programu Szybka Ścieżka na sumaryczną kwotę około 70 mln PLN  

• Pozyskanie kontraktu na budowę pierwszych satelitów przeznaczonych dla MON, kwota kontraktu około 20 

mln PLN 

• Koordynacja działań biznesowych, która doprowadziła do zwiększenia sprzedaży w 2019 i 2020 roku w 

działach SI i produkcji kontraktowej 

• Istotny udział przy budowaniu pozycji dla udanego Pre-IPO    

 

• Marzec 2020-wrzesień 2020 – praca dla Instytutu Badań Edukacyjnych przy koordynacji budowy definicji 

kwalifikacji dla sektora kosmicznego 

• Grudzień 2019 -obecnie – animator Rady Sektorowej ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego 

• Marzec 2019-obecnie, członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych 

 

• Luty 2018-marzec 2019, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, główne osiągnięcia: 
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• Wynegocjowanie na poziomie europejskim umowy akcesyjnej do konsorcjum Space Situational Awareness 

UE. Podpisanie umowy akcesyjnej. 

• Wynegocjowanie na poziomie europejskim umowy akcesyjnej do konsorcjum PerAspera UE robotyki 

kosmicznej. Podpisanie umowy akcesyjnej. 

• Wynegocjowanie warunków porozumienia z USSTRATCOM (United States Strategic Command). 

• Stworzenie propozycji Krajowego Programu Kosmicznego opartego na analizach polskiego i światowego 

sektora. 

• Podpisanie porozumień o współpracy z Ukraińską Agencją Kosmiczną, Izraelską Agencją Kosmiczną, 

Rumuńską Agencją Kosmiczną.  

• Przeprowadzenie szeregu analiz polskiego sektora kosmicznego, zarówno komercyjnego, jak i naukowego. 

 

• Grudzień 2017-luty 2018 – analizy prowadzone dla Deloitte’a w ramach zlecenia przez PARP opracowania 

studium BTR dla branży kosmicznej  (Mapa Rozwoju Rynków i Technologii dla Sektora Kosmicznego w Polsce) 

 

• Czerwiec 2015 – styczeń 2018 – Prezes Zarządu, Creotech Instruments S.A, główne osiągnięcia: 

• Przeprowadzenie spółki od 10 osób zatrudnionych i obrotu 1,4 mln PLN do spółki 70 osobowej o obrocie 12 

mln  

• Pozyskanie kontraktów kluczowych dla spółki w okresie 2018-2021 tzn. kontraktu CreoDias (o wartości 

przekraczającej 50 mln PLN) oraz finansowania na budowę platformy satelitarnej HyperSat 

• Doprowadzenie do zbudowania zaplecza produkcyjnego w tym trzech clean-room spełniających normy jakości 

ESA 

• Zdefiniowanie ścieżki rozwoju w obszarze systemów kosmicznych opartej na rozwoju platformy HyperSat, 

którą spółka podążą do chwili obecnej  

 

• Styczeń 2014 – czerwiec 2015 – Wiceprezes Zarządu, Creotech Instruments S.A. 

• Marzec 2008 – lipiec 2012 – Wiceprezes Zarządu, Creotech Sp. z o.o., a następnie Creotech Instruments S.A. 

• Marzec 2008 – luty 2018 – adiunkt w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

• Maj 2015 – luty 2018 – członek Rady Polskiej Agencji Kosmicznej. 

• Styczeń 2016 – czerwiec 2017 – członek Rady Nadzorczej, Sygnis New Technologies Sp. z o.o. 

• Marzec 2009 - marzec 2011 – Senior Fellow w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie 

- piastowana pozycja - szef grupy naukowej poziomu L3 (podległość około 30 osób) przy detektorze CMS.  

• Październik 2004 – październik 2007 doktorant na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.  

• Laureat prestiżowego stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) Homing Plus (2011-2014) oraz 

grantu Narodowego Centrum Nauki (NCN) Sonata Bis (2013-2016). 

• W latach 2012-16 członek Rady Wydziału Fizyki UW. 

• W latach 2007-2018 nauczyciel akademicki na Wydziale Fizyki UW. 

  

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta: 

• brak 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była 

członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni 

funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 
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Według oświadczenia Pan Grzegorz Brona w ostatnich trzech latach nie był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych ani wspólnikiem w spółkach innych niż Emitent. 

e) informacja na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o 

obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego: 

Według oświadczenia pan Grzegorz Brona w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego. Według oświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat pan Grzegorz Brona nie otrzymał 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego: 

Według oświadczenia pan Grzegorz Brona w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego 

lub nadzorczego w podmiotach postawionych w stan upadłości, restrukturyzacji lub zarządu komisarycznego.  

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz 

czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

Według oświadczenia pan Grzegorz Brona nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki 

kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Według oświadczenia pan Grzegorz Brona nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Jacek Stanisław Kosiec - Wiceprezes Zarządu  

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:    

Jacek Stanisław Kosiec, Wiceprezes Zarządu, termin upływu kadencji: kadencja upłynie w dniu 05 sierpnia 2024 roku. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:   

Wykształcenie:  

• magister fizyki – Uniwersytet Warszawski w Warszawie, kierunek: fizyka cząstek elementarnych – 1989-19  

• MSc Science Technology Commercialization - studia podyplomowe Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki / 

IC2 Institute, Uniwersytet Teksański w Austin  

 Dodatkowe kwalifikacje:  

• zarządzanie, organizacja i ekonomika projektów biznesowych i przedsiębiorstw  

• transfer i komercjalizacja nauki i technologii  

• opracowanie projektów i zarządzanie parkami technologicznymi, inkubatorami, centrami transferu i 

komercjalizacji technologii  

• fizyka detektorów, cząstek elementarnych, systemy pomiarowe  
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Doświadczenie zawodowe – główne fakty:  

• Wiceprezes Zarządu od 05.08.2021r. 

• Prezes Zarządu – od 30.05.2018r. do 05.08.2021r. 

• Dyrektor ds. Projektów Kosmicznych - od 25-11-2013r.  

• Water Bubble Technologies sp. z o.o. – prezes zarządu – od 2019.03    

• Fine Bubble Technologies sp. z o.o. – prezes zarządu – od 2017.12   

• organizacja Działu Projektów Kosmicznych w Creotech Instruments S.A. – od 2012  

• współpraca z Creotech Sp. z o.o. dotycząca opracowania i komercjalizacji produktów – 2009-2012  

• RE Complete Systems Europe Sp. z o.o. – prezes zarządu, organizacja firmy – 2007  

• Centrum Komercjalizacji Technologii Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa PKN ORLEN – prezes zarządu, organizacja 

firmy – 2005-2006  

• Organizacja Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Płocku przy PKN ORLEN – 2003-2005  

• Wojskowa Akademia Techniczna, Biuro Organizacji Parku Technologicznego – dyrektor – 2000-2003  

• Mendez England & Associates – koordynator programu USAID FABRYKAT 2000 – 1998-2000  

• organizacja Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW) – 

1997-1998  

• współpraca z prof. Georgesem Charpakiem – laureatem Nagrody Nobla z fizyki (1992) – 1992-1994    

• pracownik stowarzyszony CERN (Genewa) w latach 1988-1995   

• Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki Doświadczalnej, pracownik naukowy – 1986-1989; 1991-1995  

• Uniwersytet Frankfurcki, Instytut Fizyki Jądrowej, Max Planck Institute – pracownik naukowy – 1989-1991  

• DETRON Sp. z o.o. – prezes zarządu – od 1992 – opracowywanie detektorów  

• GEVA sp. z o. o. – prezes zarządu – od 1987 – doradztwo, m.in. opracowanie studium techniczno-ekonomicznego 

sieci teleinformatycznej WARMAN we współpracy z NASK – 1993; udział w programach EXPROM I, PHARE,   

• Akademia Medyczna, Instytut Fizjologii – asystent – 1986-1989.  

c)  wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta: 

Według oświadczenia pan Jacek Stanisław Kosiec nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie 

dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana 

osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal 

pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

W poniższej tabeli wskazane zostały informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których w okresie ostatnich 

trzech lat, pan Jacek Stanisław Kosiec był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. 

Tabela 16: Informacje o spółkach prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat, pan Jacek Stanisław 

Kosiec był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem 

Nazwa spółki Funkcja Informacja, czy funkcja jest pełniona na 

Datę Dokumentu Informacyjnego 

Microbic spółka z o.o. wspólnik tak 

Agro Bubble Technologies spółka z o.o. wspólnik i prezes zarządu tak 

Nature Bubble Technologies spółka z o.o. wspólnik i prezes zarządu tak 

Fine Bubble Technologies spółka z o.o. wspólnik i prezes zarządu tak 
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Water Bubble Technologies spółka z o.o. członek zarządu tak 

Starbridge spółka z o.o. wspólnik nie 

Geva spółka z o.o. wspólnik i prezes zarządu tak 

Źródło: Emitent, oświadczenie pana Jacka Stanisława Kosiec 

e) informacja na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o 

obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego: 

Według oświadczenia pan Jacek Stanisław Kosiec w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za 

analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Według oświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat pan 

Jacek Stanisław Kosiec nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego: 

Według oświadczenia pan Jacek Stanisław Kosiec w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach postawionych w stan upadłości, restrukturyzacji lub zarządu 

komisarycznego. Pan Jacek Stanisław Kosiec w latach 2016-2017 pełnił funkcję prezesa zarządu w spółce Creoenergy 

spółka z o.o. – spółce zależnej Emitenta, która została rozwiązana na podstawie uchwały wspólników z dnia 08.06.2018 r. 

Spółka została wykreślona z KRS w dniu 25.06.2019 r. 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

Według oświadczenia pan Jacek Stanisław Kosiec nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej, a także nie jest członkiem 

organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Według oświadczenia pan Jacek Stanisław Kosiec nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Maciej Sławomir Kielek Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych  

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:   

b) Maciej Sławomir Kielek, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych (CFO), termin upływu kadencji: kadencja upłynie w 

dniu 05 sierpnia 2024 roku. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:   

Wykształcenie:  

Szkoła Główna Handlowa, tytuł: magister, kierunek: Finanse i rachunkowość, specjalizacja: finanse przedsiębiorstw, 

inwestycje finansowe  

Kwalifikacje:  

Doświadczony manager w obszarach Corporate finance / kontrolingu finansowego / transakcji kapitałowych, ekspert w 

dziedzinie modelowania finansowego i wycen spółek, w trakcie uzyskiwania certyfikacji ACCA  

Doświadczenie zawodowe:  
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• ARP S.A. - Starszy Manager Inwestycyjny – od 06.2017, od momentu powołania do Zarządu Emitenta w 

niepełnym wymiarze etatu (aktualnie ¼ etatu)  

• Luma Investment – Główny Kontroler Finansowy – 06.2016 – 05.2017  

• PKP S.A. – Naczelnik Departamentu Kontrolingu – 06.2014 – 06.2016  

• EY - Praktykant / Analityk / Senior Analityk w Zespole Wycen i Modelowania Finansowego – 07.2011 – 

06.2014  

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta: 

Według oświadczenia pan Maciej Sławomir Kielek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie 

dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal 

pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

W poniższej tabeli wskazane zostały informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których w okresie ostatnich 

trzech lat, pan Maciej Sławomir Kielek był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. 

Tabela 17: Informacje o spółkach prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat, pan Maciej 

Sławomir Kielek był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem 

Nazwa spółki Funkcja Informacja, czy funkcja jest 

pełniona na Datę Dokumentu 

Informacyjnego 

Grupa Przemysłowa Baltic spółka z o.o. członek rady nadzorczej tak 

Źródło: Emitent, oświadczenie pana Macieja Sławomira Kielek 

e) informacja na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o 

obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego: 

Według oświadczenia pan Maciej Sławomir Kielek w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za 

analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Według oświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat pan 

Maciej Sławomir Kielek nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego: 

Według oświadczenia pan Maciej Sławomir Kielek w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach postawionych w stan upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego 

lub likwidacji. 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz 

czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

Według oświadczenia pan Maciej Sławomir Kielek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej, a także nie jest członkiem 

organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
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h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Według oświadczenia pan Maciej Sławomir Kielek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

4.26.2 Rada Nadzorcza Emitenta 

Skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 18: Skład Rady Nadzorczej Emitenta  

Lp.  Imię i nazwisko  Funkcja  Data powołania  

1  Radosław L. Kwaśnicki  Członek Rady Nadzorczej  30 czerwca 2021 roku 

2  Dariusz Lewandowski Członek Rady Nadzorczej   30 czerwca 2021 roku  

3  Jan Linke  Członek Rady Nadzorczej  30 czerwca 2021 roku  

4  Paweł Pacek   Członek Rady Nadzorczej   22 stycznia 2020 roku  

5  Adam Piotrowski Członek Rady Nadzorczej  30 czerwca 2021 roku  

Źródło: Emitent  

Radosław L. Kwaśnicki - Członek Rady Nadzorczej  

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:   

Radosław L. Kwaśnicki - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2024 

roku.  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:   

Wykształcenie:  

• Harvard Business School – Executive Education / Value Creation Through Effective Boards, 2017 r. 

• ESE Business School / absolwent programów AMP, 2016 r. 

• Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), 2008 r. 

• Radca prawny, 2006 r. 

• Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2001 r. 

Dodatkowe kwalifikacje:  

• magister nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski) oraz doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński) 

• absolwent programu Advanced Management Program (Business School) oraz programu Value Creation 

Through Effective Boards (Harvard Business School - Executive Education oraz IESE Business School) 

• specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych 

• rekomendowany przez Global Law Experts w zakresie prawa spółek, wyróżniony przez European Legal 

Experts oraz rekomendowany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), laureat 

I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 2014 r. – Zawody Zaufania Publicznego 

• arbiter krajowy i międzynarodowy, w tym Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy 

Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu), arbiter Sądu Arbitrażowego 

przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, arbiter 

Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu oraz 

arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich 

• pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., w tym Przewodniczącego jej 

Komitetu Strategii i Rozwoju. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek m.in. w Radzie 

Nadzorczej PKN ORLEN S.A., SFINKS POLSKA S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., PGE Energia 

S.A., BBI Capital NFI S.A., MAGO S.A. oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. 

• członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych 

Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów 
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• uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego 

• redaktor oraz autor, a także współautor podręczników i komentarzy oraz publikacji poświęconych 

praktycznym aspektom prawa gospodarczego, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa 

Handlowego”  

• redaktor naczelny bloga poświęconemu prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION” 

(www.prawobiznesu.com) 

• biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.  

Doświadczenie zawodowe:  

2009 - obecnie Partner Zarządzający, a następnie Prezes Zarządu Kancelarii Prawnej RKKW - KWAŚNICKI, 

WRÓBEL & Partnerzy 

2014- 2019 Członek, a następnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.   

2016 -2018 Członek Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. 

2014 – 2016 Prezes Zarządu RKKW - Business Advisory Sp. z o.o. 

2015 Członek Rady Nadzorczej Polskie Koleje Państwowe S.A. 

2012 - 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej W lnvestments S.A. 

2012 - 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. 

2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej NAVI GROUP S.A. 

2012 - 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej W lnvestments TFI S.A. 

2012 - 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej DM W lnvestments S.A. 

2010 - 2012 Prezes Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie 2012 - 2013 

Członek Rady Nadzorczej MAGO S.A. 

2008 - 2009 Członek Rady Nadzorczej PGE ENERGIA S.A. 

2008 - 2009 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PGE ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. 

2007 - 2008 Sekretarz Rady Nadzorczej BOT Elektrownia Turów S.A. 

2007   Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

2006 - 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. 

2001 - 2007 Prawnik a następnie radca prawny w Kancelarii GLEISS LUTZ 

Dodatkowa działalność zawodowa: 

od 2009 Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji „Lewiatan" 

od 2009 Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej 

od 2011 Arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w 

Paryżu 

od 2012 Arbiter Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie 

od 2010 Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, Profesjonalny Członek Rad Nadzorczych PID 

od 2002 Współpracownik Polsko - Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego (Uniwersytet Jagielloński) 

od 2011 Członek Kolegium Redakcyjnego, a następnie Rady Programowej „Monitora Prawa Handlowego" 

2005 - 2011 Członek Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawniczego" 

od 2014 Wykładowca dla aplikantów radcowskich w OIRP w Warszawie  

od 2000 Autor ponad 500 publikacji poświęconych prawu gospodarczemu 
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od 2000 Wykładowca na seminariach i szkoleniach, w tym także kursach dla kandydatów do rad nadzorczych 

2008- 2010 Ekspert Sejmowej Komisji w zakresie zmian w prawie spółek (z ramienia Okręgowej Izby Radców 

Prawnych w Warszawie) 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta: 

Według oświadczenia pan Radosław L. Kwaśnicki nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie 

dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal 

pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

W poniższej tabeli wskazane zostały informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których w okresie ostatnich 

trzech lat, pan Radosław L. Kwaśnicki był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. 

Tabela 19: Informacje o spółkach prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat, pan Radosław L. 

Kwaśnicki był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem 

Nazwa spółki Funkcja Informacja, czy funkcja jest 

pełniona na Datę Dokumentu 

Informacyjnego 

RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy 

Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska 

Senior Partner tak 

RKKw Businee Advisory spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

Prezes Zarządu  tak 

RKKW Doradztwo Podatkowe Członek Zarządu tak 

SPATIUM ART. Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Członek Zarządu tak 

PKN ORLEN S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie 

ORLEN DEUTSCHLAND Członek Rady Nadzorczej tak 

RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy 

Radcowie Prawni i Adwokaci spółka partnerska 

Senior Partner tak 

Źródło: Emitent, oświadczenie pana Radosława L. Kwaśnickiego  

e) informacja na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o 

obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego: 

Według oświadczenia pan Radosław L. Kwaśnicki w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za 

analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Według oświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat pan 

Radosław L. Kwaśnicki nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 

w spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego: 

Według oświadczenia pan Radosław L. Kwaśnicki w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach postawionych w stan upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego 

lub likwidacji. 
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g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz 

czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

Według oświadczenia pan Radosław L. Kwaśnicki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej, a także nie jest członkiem 

organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Według oświadczenia pan Radosław L. Kwaśnicki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Dariusz Lewandowski - Członek Rady Nadzorczej  

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Dariusz Lewandowski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2024 

roku.  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:   

Wykształcenie:  

Wyższe. 

Dodatkowe kwalifikacje:  

ACCA, mgr nauk ekonomicznych.  

Doświadczenie zawodowe:  

• Założyciel firmy inwestycyjnej – ARIA 

• Założyciel – SYSTEM 3E/DOM 3E S.A. 

• Dyrektor finansowy, członek zarządu – Red Bull 

• Dyrektor Finansowy – Tetley Polska 

• Konsultant – PwC 

• Konsultant – Deloitte 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta: 

Według oświadczenia pan Dariusz Lewandowski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie 

dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal 

pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

W poniższej tabeli wskazane zostały informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których w okresie ostatnich 

trzech lat, pan Dariusz Lewandowski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. 

Tabela 20: Informacje o spółkach prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat, pan Dariusz 

Lewandowski  był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem 

Nazwa spółki Funkcja Informacja, czy funkcja jest pełniona 

na Datę Dokumentu Informacyjnego 

DOM 3E S.A.  prezes zarządu  tak 

MULTA INTERNET spółka z o.o. w likwidacji  wspólnik. likwidator nie 

ARIA AIFM S.A.  prezes zarządu  tak 

SPV ANT IV spółka z o.o.  prezes zarządu  tak 
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ARIA PRIVATE EQUITY S.A.  prezes zarządu, akcjonariusz  tak 

SYSTEM 3E S.A.  prezes zarządu  tak 

SPV ANT III spółka z o.o.  prezes zarządu  tak 

INCOTEC S.A.  prezes zarządu  nie 

SPV ANT II spółka z o.o.  prezes zarządu  tak 

SPV ANT I spółka z o.o.  prezes zarządu  tak 

TAX & SERVICES S.A.  prezes zarządu, akcjonariusz tak 

ARIA FUND S.A.  prezes zarządu  tak 

HCH ZGIERZ spółka z o.o.  wiceprezes zarządu  tak 

DIRECT ESERVICES S.A.  członek rady nadzorczej tak 

I ARIA AIFM S.A. ASI S.K.A. akcjonariusz tak 

II ARIA AIFM S.A. ASI S.K.A. akcjonariusz tak 

FLORYDA S.A. w likwidacji prezes zarządu nie 

ARIES DISTRIBUTION spółka z o.o. w 

likwidacji 

prezes zarządu nie 

INSTYTUT BIOLOGIQUE spółka z o.o. członek zarządu, wspólnik nie 

LPIP SMALL CAP FUND I S.A. w likwidacji prezes zarządu nie 

SILS 2 spółka z o.o. w likwidacji prezes zarządu nie 

SILS spółka z o.o. w likwidacji prezes zarządu nie 

SPV ANP I spółka z o.o. prezes zarządu nie 

SPV ANP II spółka z o.o. w likwidacji prezes zarządu nie 

SPV ANP III spółka z o.o. w likwidacji prezes zarządu nie 

SPV ANP IV spółka z o.o. w likwidacji prezes zarządu nie 

Źródło: Emitent, oświadczenie pana Dariusz Lewandowski  

e) informacja na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o 

obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego: 

Według oświadczenia pan Dariusz Lewandowski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za 

analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Według oświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat pan 

Dariusz Lewandowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego: 

Według oświadczenia pan Dariusz Lewandowski w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach postawionych w stan upadłości, restrukturyzacji lub zarządu 

komisarycznego.  

Dariusz Lewandowski pełnił natomiast w/w funkcje w następujących podmiotach w stanie likwidacji: 

• SPV ANP II spółka z o.o. w likwidacji 

• SPV ANP III spółka z o.o. w likwidacji 
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• SPV ANP IV spółka z o.o. w likwidacji 

• INCOTEC S.A. 

• SILS 2 spółka z o.o. w likwidacji 

• SILS spółka z o.o. w likwidacji 

• MULTA INTERNET spółka z o.o. w likwidacji 

Spółki zostały dobrowolnie zlikwidowane z powodu zakończenia działalności. Procedury likwidacyjne są obecnie w toku 

z wyjątkiem spółki INCOTEC S.A., która została prawomocnie wykreślona z KRS. 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz 

czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

Według oświadczenia pan Dariusz Lewandowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej, a także nie jest członkiem 

organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Według oświadczenia pan Dariusz Lewandowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Jan Linke - Członek Rady Nadzorczej  

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:   

Jan Linke - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2024 roku.  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:   

Wykształcenie:   

wyższe, prawnicze: studia prawnicze ukończone na Uniwersytecie Warszawskim   

Kwalifikacje:  

Egzamin zawodowy na radcę prawnego zdany w 2018 roku, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Warszawie, nr 

wpisu WA-13833. Ponad 10 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (między innymi Grupa 

NN oraz Aviva). Członek zespołu eksperckiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych w ramach Komisji  ds. Reformy 

Nadzoru Właścicielskiego.  

Doświadczenie zawodowe:  

06.2021 – obecnie Rozpoczęty proces otwarcia kancelarii radcowskiej „Kancelaria Radców Prawnych Linke 

Kulicki Spółka Partnerska” 

06.2021 – obecnie  Członek Zarządu - Forja 216 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach 

Dolnych (nowa nazwa po ukończeniu procesu rejestracji zmian: Linke Kulicki Education Sp. z 

o.o.) – nr KRS 852943 

• Spółka docelowo wspierająca i uzupełniająca aktywność kancelarii radcowskiej. 

03.2020 – obecnie  Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego (Zespół ds. Efektywności rad 

nadzorczych); Ministerstwo Aktywów Państwowych 

• udział w pracach legislacyjnych nad największą w historii zmianą kodeksu spółek 

handlowych; 

• udział w pracy wąskiego zespołu nad przepisami usprawniającymi prace organów 

spółek podczas pandemii Covid-19 

12.2019 – 06.2021 Aviva PTE Aviva Santander S.A.; Członek Zarządu – Radca Prawny 
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• odpowiedzialność za pion prawny i compliance w towarzystwie emerytalnym 

zarządzającym drugim co do wielkości funduszem emerytalnym w Polsce (wartość 

aktywów ok 30 mld zł); 

• udział w dużych projektach inwestycyjnych; 

• koordynacja działań prawnych związanych z tzw. reformą OFE; 

• wsparcie prawne departamentu inwestycyjnego (w tym w szczególności w zakresie 

corporate governance); 

• reprezentowanie spółki  

05.2019 – 12.2019 Aviva PTE Aviva Santander S.A.; Radca Prawny  

• świadczenie obsługi prawnej na rzecz drugiego co do wielkości funduszu emerytalnego 

w Polsce; 

• wsparcie prawne departamentu inwestycyjnego; 

• oczekiwanie na zgodę KNF na objęcie funkcji członka Zarządu Aviva PTE (zostałem 

powołany w maju 2019 – zgoda została wydana w grudniu 2019) 

11.2018 – 05.2019 Aviva Sp. z o.o.; Menedżer ds. Partnerstw Strategicznych 

• opracowywanie modelu biznesowego współpracy z partnerami strategicznymi Aviva, 

• nawiązywanie oraz utrzymywanie relacji biznesowych z partnerami strategicznymi 

Aviva, 

• integrowanie wewnętrznych inicjatyw Aviva opartych o partnerstwa strategiczne, 

• negocjowanie umów z partnerami strategicznymi. 

07.2012 – 10.2018  Aviva Sp. z o.o., Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – Dział Prawny; Radca Prawny 

- Menedżer ds. Korporacyjnych i Compliance  (wcześniej: Koordynator ds. Korporacyjnych i 

Compliance oraz Starszy Specjalista ds. Korporacyjnych i Compliance) 

• zarządzanie podległą jednostką organizacyjną oraz koordynacja czynności w obszarze 

ładu korporacyjnego, a także nadzór w tym obszarze nad zgodnością działalności Grupy 

Aviva z regulacjami krajowymi i europejskimi, 

• kompleksowa obsługa korporacyjna spółek Grupy Aviva (w tym organizacja i udział w 

posiedzeniach Rad Nadzorczych oraz Walnych Zgromadzeniach spółek, a także 

tworzenie dwujęzycznej dokumentacji korporacyjnej), 

• udział przy projektach M&A oraz tworzeniu długoterminowych umów 

dystrybucyjnych,  

• wsparcie prawne przy przeprowadzaniu procesów due diligence,  

• pełnienie funkcji prokurenta Aviva PTE, 

• tworzenie regulacji wewnętrznych Grupy Aviva,  

• przeprowadzanie oraz organizowanie szkoleń dla kadry menedżerskiej Grupy Aviva (w 

tym Zarządu) oraz innych grup pracowników, 

• wsparcie w bieżącej obsłudze prawnej spółek Grupy Aviva,  

• reprezentowanie Towarzystw Ubezpieczeń w trakcie kontroli KNF,  

• nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych, 

• bieżące wsparcie Compliance Officera Grupy Aviva (np. udział w wypełnianiu ankiety 

BION, monitorowanie wdrożenia zasad ładu korporacyjnego), 

• wsparcie prawne Aviva OFE na Walnych Zgromadzeniach podmiotów, których akcje 

posiada fundusz (opiniowanie uchwał), 

• nadzór nad tworzeniem oraz wysyłką raportu zmian w prawie. 

12.2016 – 03.2017  Aviva Plc z siedzibą w Londynie – secondment (czasowe oddelegowanie do zespołu prawnego 

odpowiedzialnego za projekty M&A Grupy Aviva) 

09.2016 – 05.2019  Kancelaria Radcy Prawnego Jan Linke Columba Advisors (wcześniej: Jan Linke Columba 

Advisors) – obecnie działalność zawieszona 
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• prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług prawnych na 

rzecz podmiotów gospodarczych, start-upów, stowarzyszeń oraz osób fizycznych. 

Czasowo zasiadałem także w organach dwóch małych stowarzyszeń. 

04.2011 - 10.2011  Intra Sp. z o.o. – prawnik, Juventa BP Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Program Juventa Sp. z o.o. 

– Członek Zarządu, Medika KBP Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 

• praca na samodzielnym stanowisku w dużym przedsiębiorstwie,  

• zarządzanie skomplikowanym procesem przebudowy ładu korporacyjnego grupy 

kapitałowej, 

• sporządzanie i opiniowanie umów,  

• koordynacja działań prawnych grupy kapitałowej, 

• czasowe pełnienie funkcji w Zarządzie spółek powiązanych ze spółką INTRA Sp. z o.o. 

oraz przeprowadzenie kluczowych zmian organizacyjnych w ramach tych spółek,  

• tworzenie regulacji wewnętrznych Grupy Juventa. 

04.2010 - 04.2011  ING Usługi Finansowe S.A. – staż w Departamencie Prawnym (obecnie: Nationale 

Nederlanden) 

• pomoc przy obsłudze korporacyjnej spółek Grupy ING, 

• sporządzanie projektów opinii prawnych i umów,  

• tworzenie comiesięcznego raportu zmian w prawie, 

• bieżące wsparcie Departamentu Prawnego. 

09.2009 - 10.2009 praktyka w kancelarii adwokackiej Małecki & Rychłowski 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta: 

Według oświadczenia pan Jan Linke nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal 

pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

W poniższej tabeli wskazane zostały informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których w okresie ostatnich 

trzech lat, pan Jan Linke był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. 

Tabela 21: Informacje o spółkach prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat, pan Jan Linke był 

członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem 

Nazwa spółki Funkcja Informacja, czy funkcja jest pełniona 

na Datę Dokumentu Informacyjnego 

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne 

Aviva Santqnder S.A. 

Członek Zarządu nie 

Firja 216 Sp. z o.o. (nowa nazwa po 

ukończeniu procesu rejestracji zmian: Linke 

Kulicki Education Sp. z o.o.) 

Wspólnik 

Członek Zarządu 

tak 

Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki 

Sp.p. (podpisana umowa spółki, oczekiwanie 

na zamknięcie procesu rejestracji spółki) 

Wspólnik 

Prezes Zarządu 

tak 

Źródło: Emitent, oświadczenie pana Jana Linke  

e) informacja na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o 

obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka 
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otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego: 

Według oświadczenia pan Jan Linke w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego. Według oświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat pan Jan Linke nie otrzymał 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego: 

Według oświadczenia pan Jan Linke w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego w podmiotach postawionych w stan upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz 

czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

Według oświadczenia pan Jan Linke nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki 

kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Według oświadczenia pan Jan Linke nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Paweł Pacek - Członek Rady Nadzorczej  

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:   

Paweł Pacek - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2024 roku.  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:   

Wykształcenie:  

mgr prawa (Katolicki Uniwersytet Lubelski)  

Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego (Szkoła Główna Handlowa)  

EMBA (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN)  

Kwalifikacje dodatkowe:  

Liczne certyfikaty poświadczające kwalifikacje w zakresie zarządzania funduszami UE Zarządzanie projektami  

Doświadczenie zawodowe:  

- Wicedyrektor Biura Rozwoju i Innowacji w Agencji Rozwoju Przemysłu (2016-2020)  

- Radca w Ambasadzie RP w Pradze (Republika Czeska)   

- Radca Ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

- Wicedyrektor Departamentu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta: 

Według oświadczenia pan Paweł Pacek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla 

Emitenta. 
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d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal 

pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

Według oświadczenia pan Paweł Pacek nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w 

spółkach prawa handlowego innych niż Emitent. 

e) informacja na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o 

obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego: 

Według oświadczenia pan Paweł Pacek w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego. Według oświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat pan Paweł Pacek nie otrzymał 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego: 

Według oświadczenia pan Paweł Pacek w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego w podmiotach postawionych w stan upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz 

czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

Według oświadczenia pan Paweł Pacek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki 

kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Według oświadczenia pan Paweł Pacek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Adam Piotrowski - Członek Rady Nadzorczej  

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

Adam Piotrowski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2024 roku.  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:   

Wykształcenie:  

Doktorat, specjalizacja inżynieria materiałowa WAT 

Magister inżynier, specjalizacja optolektronika PW   

Dodatkowe kwalifikacje: 

Rozwój nowoczesnych technologii 

Zarządzanie firmą technologiczną   

Doświadczenie zawodowe:  

2002-2006 Operator MOCVD, VIGO System S.A., Warszawa, Polska 
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2006-2008 Kierownik laboratorium MOCVD, VIGO System S.A., Warszawa, Polska 

2008-2014 Kierownik działu detektorów, VIGO System S.A., Ożarów Mazowiecki, Polska 

01.2015-obecnie Prezes zarządu, VIGO System S.A., Ożarów Mazowiecki, Polska 

05.2017-obecnie Prezes zarządu, Związek Pracodawców Polska Platforma Technologiczna Fotoniki, 

Ożarów Mazowiecki, Polska 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta: 

Według oświadczenia pan Adam Piotrowski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla 

Emitenta, z zastrzeżeniem sprawowania funkcji prezesa zarządu spółki VIGO System S.A., która może nawiązać 

współpracę z Emitentem. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba 

była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal 

pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: 

W poniższej tabeli wskazane zostały informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których w okresie ostatnich 

trzech lat, pan Adam Piotrowski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. 

Tabela 22: Informacje o spółkach prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat, pan Adam 

Piotrowski był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem 

Nazwa spółki Funkcja Informacja, czy funkcja jest pełniona na 

Datę Dokumentu Informacyjnego 

VIGO System S.A.  Prezes zarządu tak 

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki Prezes zarządu  tak  

Źródło: Emitent, oświadczenie pana Adama Piotrowskiego  

e) informacja na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o 

obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka 

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego: 

Według oświadczenia pan Adam Piotrowski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 

Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w 

rozumieniu przepisów prawa obcego. Według oświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat pan Adam Piotrowski nie 

otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego: 

Według oświadczenia pan Adam Piotrowski w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego 

lub nadzorczego w podmiotach postawionych w stan upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji. 

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz 

czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub 

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: 

Według oświadczenia pan Adam Piotrowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej, a także nie jest członkiem 

organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
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h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 

Według oświadczenia pan Adam Piotrowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

4.27. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu 

4.27.1 Struktura własnościowa Emitenta 

Poniżej przedstawiono aktualną strukturą akcjonariatu Spółki 

Tabela 23: Struktura akcjonariatu Emitenta 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Udział w liczbie 

głosów na WZA 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 271 180 271 180 17,10% 17,10% 

Grzegorz Brona 241 528 241 528 15,23% 15,23% 

Grzegorz Kasprowicz 241 528 241 528 15,23% 15,23% 

Paweł Kasprowicz 241 528 241 528 15,23% 15,23% 

Katarzyna Kubrak 241 528 241 528 15,23% 15,23% 

Pozostali akcjonariusze 348 940 348 940 21,98% 21,98% 

RAZEM 1 586 232 1 586 232 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 

4.27.2 Umowy czasowego ograniczenia zbywalności akcji typu lock-up 

Poniżej znajduje się opis ograniczeń w zbywaniu akcji Emitenta wynikający z zawartych pomiędzy akcjonariuszami 

Emitenta umów, o których Emitent ma wiedzę. 

Zarówno Emitent, jak i poszczególni kluczowi akcjonariusze Emitenta wskazani w powyższej tabeli oraz dodatkowo 

akcjonariusze wskazani poniżej zawarli również umowy lock-up z Domem Maklerskim Navigator S.A. z siedzibą w 

Warszawie („DMN”). Na podstawie postanowień powyższych umów, Emitent oraz akcjonariusze Emitenta będący 

stronami tych umów zobowiązani są nie dokonywać żadnych z następujących czynności bez uprzedniej zgody DMN 

wyrażonej na piśmie: (i) oferowanie jakichkolwiek nowych akcji Spółki; (ii) ogłaszanie zamiaru oferowania nowych akcji 

Spółki; (iii) emisję jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych lub wymiennych na akcje Spółki lub 

instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do objęcia lub nabycia akcji Spółki; (iv) 

dokonywanie jakiejkolwiek transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), 

której skutek byłby podobny do sprzedaży akcji Spółki; (v) składanie jakichkolwiek wniosków o zwołanie lub podjęcie 

przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał dotyczących czynności określonych w pkt i-iv powyżej – w okresie od wejścia 

w życie poszczególnych umów do upływu 6 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Emitenta na rynku NewConnect 

prowadzonym przez GPW. Przy czym nie stanowi naruszenia postanowień umów lock-up emisja przez Emitenta nowych 

akcji, obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub instrumentów finansowych, które w 

jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do objęcia lub nabycia akcji Emitenta: (i) w sytuacji gdy nie zostało wyłączone 

prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowo emitowanych instrumentów; (ii) w celu realizacji przez 

Emitenta programu motywacyjnego dla osób uprawnionych. 

Ponadto na podstawie powołanych umów lock-up, poszczególni akcjonariusze Emitenta zobowiązali się, że nie będą 

Rozporządzać akcjami Emitenta, bez uprzedniej pisemnej zgody DMN. Przy czym przez „Rozporządzenie” należy 

rozumieć oferowanie, zobowiązanie się do zbycia, przenoszenie własności, także w drodze darowizny ustanawianie 
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jakiegokolwiek Obciążenia. Przez „Obciążenie” należy rozumieć zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, zastaw zwykły, 

skarbowy, finansowy lub rejestrowy, użytkowanie, hipotekę, służebność, przelew lub przewłaszczenie na zabezpieczenie, 

opcję, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa, albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie na 

rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym (także na postawie umowy spółki lub Statutu), np. najem, 

dzierżawa, leasing lub inną podobną umowę, w tym wszelkie inne uprzywilejowania wywierające podobny skutek prawny. 

Zobowiązanie, o którym mowa powyżej zostało ustanowione na następujące okresy i z następującymi wyłączeniami dla  9 

akcjonariuszy i obejmuje łącznie 1.220.052 akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G (co stanowi 76,92% ogólnej liczby akcji). 

Akcjonariusze objęci wyżej wspomnianymi umowami to: 

(i) Aleksander Szalecki w okresie od daty wejścia w życie umowy do upływu terminu 12 miesięcy od daty 

pierwszego notowania akcji Emitenta na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, przy czym nie stanowi naruszenia 

zobowiązania Rozporządzenie: (i) ilością maksymalnie 12.051 sztuk akcji w przypadku wystąpienia sytuacji rynkowej, w 

której średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Emitenta na rynku NewConnect z kolejnych, następujących po sobie 

3 dni sesyjnych będzie nie niższa niż 110% ceny emisyjnej Akcji serii H, pod warunkiem, że Rozporządzenie tymi akcjami 

przez akcjonariusza zostanie dokonane po cenie nie niższej niż 110% ceny emisyjnej Akcji serii H; oraz (ii) ilością 

maksymalnie 47.728 sztuk akcji Emitenta, pod warunkiem, że Rozporządzenie tymi akcjami przez akcjonariusza zostanie 

dokonane po cenie nie niższej niż 175% ceny emisyjnej Akcji serii H; 

(ii) Roman Wawrzaszek w okresie od daty wejścia w życie umowy do upływu terminu 12 miesięcy od daty 

pierwszego notowania akcji Emitenta na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, przy czym nie stanowi naruszenia 

zobowiązania Rozporządzenie ilością maksymalnie 4.314 sztuk. akcji Emitenta, pod warunkiem, że Rozporządzenie tymi 

akcjami przez akcjonariusza zostanie dokonane po cenie nie niższej niż 175% ceny emisyjnej Akcji serii H; 

(iii) Grzegorz Brona w okresie od daty wejścia w życie umowy do upływu terminu 24 miesięcy od daty 

pierwszego notowania akcji Emitenta na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, przy czym nie stanowi naruszenia 

zobowiązania Rozporządzenie akcjami na rzecz innego dotychczasowego akcjonariusza Emitenta, pod warunkiem, że 

nabywcy wyżej wymienionych akcji zobowiążą się, w formie umowy zawartej z Emitentem oraz z DMN, do przestrzegania 

ograniczeń określonych w umowie lock-up; 

(iv) Artur Thielmann w okresie od daty wejścia w życie umowy do upływu terminu 12 miesięcy od daty 

pierwszego notowania akcji Emitenta na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, przy czym nie stanowi naruszenia 

zobowiązania Rozporządzenie ilością maksymalnie 9.464 sztuk. akcji Emitenta, pod warunkiem, że Rozporządzenie tymi 

akcjami przez akcjonariusza zostanie dokonane po cenie nie niższej niż 175% ceny emisyjnej Akcji serii H; 

(v) Piotr Karpiesiuk w okresie od daty wejścia w życie umowy do upływu terminu 12 miesięcy od daty 

pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, przy czym nie stanowi naruszenia 

zobowiązania Rozporządzenie: (i) ilością maksymalnie 6.025 sztuk akcji w przypadku wystąpienia sytuacji rynkowej, w 

której średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Emitenta na rynku NewConnect z kolejnych, następujących po sobie 

3 dni sesyjnych będzie nie niższa niż 110% ceny emisyjnej Akcji serii H, pod warunkiem, że Rozporządzenie tymi akcjami 

przez akcjonariusza zostanie dokonane po cenie nie niższej niż 110% ceny emisyjnej Akcji serii H; oraz (ii) ilością 

maksymalnie 23.277 sztuk akcji Emitenta, pod warunkiem, że Rozporządzenie tymi akcjami przez akcjonariusza zostanie 

dokonane po cenie nie niższej niż 175% ceny emisyjnej Akcji serii H; 

(vi) Katarzyna Kubrak w okresie od daty wejścia w życie umowy do upływu terminu 24 miesięcy od daty 

pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, przy czym nie stanowi naruszenia 

zobowiązania Rozporządzenie akcjami na rzecz innego dotychczasowego akcjonariusza Emitenta, pod warunkiem, że 

nabywcy wyżej wymienionych akcji zobowiążą się, w formie umowy zawartej z Emitentem oraz z DMN, do przestrzegania 

ograniczeń określonych w umowie lock-up; 

(vii) Jacek Kosiec w okresie od daty wejścia w życie umowy do upływu terminu 24 miesięcy od daty pierwszego 

notowania akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, przy czym w przypadku, w którym akcjonariusz 

przestanie pełnić funkcję w Zarządzie Emitenta, okres obowiązywania umowy zostanie skrócony do 12 miesięcy od daty 

pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect; 

(viii) Grzegorz Kasprowicz w okresie od daty wejścia w życie umowy do upływu terminu 24 miesięcy od daty 

pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, przy czym nie stanowi naruszenia 

zobowiązania Rozporządzenie akcjami na rzecz: (i) innego dotychczasowego akcjonariusza Emitenta, pod warunkiem, że 
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nabywcy wyżej wymienionych akcji zobowiążą się, w formie umowy zawartej z Emitentem oraz z DMN, do przestrzegania 

ograniczeń określonych w umowie lock-up, oraz (ii) członków rodziny Akcjonariusza lub podmiotu utworzonego dla 

potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania majątkiem własnym Akcjonariusza, o ile nabywcy tych 

Akcji zobowiążą się, w formie umowy zawartej z Emitentem oraz z DMN, do przestrzegania ograniczeń określonych w 

niniejszej umowie lock-up; 

(ix) Paweł Kasprowicz w okresie od daty wejścia w życie umowy do upływu terminu 24 miesięcy od daty 

pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, przy czym nie stanowi nie stanowi 

naruszenia zobowiązania Rozporządzenie akcjami na rzecz innego dotychczasowego akcjonariusza Emitenta, pod 

warunkiem, że nabywcy wyżej wymienionych akcji zobowiążą się, w formie umowy zawartej z Emitentem oraz z DMN, 

do przestrzegania ograniczeń określonych w umowie lock-up. 

Na podstawie zawartych umów lock-up akcjonariusze zobowiązali się, w ramach zabezpieczenia wykonania swoich 

obowiązków do: (i) złożenia do domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych na rzecz danego 

akcjonariusza własnoręcznie podpisanego oryginału dyspozycji blokady wszystkich akcji Spółki objętych dyspozycją 

deponowania; oraz (ii) złożenia do DMN oryginału świadectwa depozytowego wystawionego przez firmę inwestycyjną 

lub bank prowadzący taki rachunek, w którego treści znajdzie się informacja, iż świadectwo depozytowe zostało 

wystawione celem złożenia go do depozytu prowadzonego przez DMN. 

Ponadto, w dniu 30 kwietnia 2014 roku, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zawarła umowę inwestycyjną z następującymi, 

pozostałymi akcjonariuszami Spółki: Grzegorz Brona, Grzegorz Kasprowicz, Paweł Kasprowicz, Jacek Kubrak, Jacek 

Kosiec, Artur Sadowski, Roman Wawrzaszek, Artur Thielmann, Aleksander Szalecki. Przy czym od dnia 24 kwietnia 2019 

roku przystąpiła do niej Katarzyna Anna Kubrak – przejmując wszystkie prawa i obowiązki Jacka Kubraka wynikające z 

tej umowy. Wskazana wyżej umowa inwestycyjna obowiązuje między wymienionymi wyżej stronami, jednakże na mocy 

postanowień porozumienia zawartego w dniu 27 lutego 2021 roku, jej postanowienia są zawieszone na okres do 31 grudnia 

2021 roku, o ile do tego czasu akcje Spółki  zostaną wprowadzone do obrotu w ASO NewConnect – w którym to przypadku 

przedmiotowa umowa inwestycyjna ulega rozwiązaniu. 

Powołana wyżej umowa inwestycyjna wprowadza szereg obowiązujących między jej stronami ograniczeń w zbywaniu 

akcji, które jednak obecnie, z uwagi na zawieszenie jej postanowień, nie obowiązują: (i) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

posiada pierwszeństwo nabycia wszelkich akcji w kapitale zakładowym Emitenta, które pozostałe strony umowy będą 

zamierzały zbyć pod jakimkolwiek tytułem prawnym, z którego to prawa Agencja może skorzystać w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wyceny akcji sporządzonej na koszt Emitenta przez biegłego wybranego wspólnie przez Agencję i 

zbywającego akcjonariusza (§ 6 ust. 5 umowy inwestycyjnej) – w przypadku niewyrażenia zgody na wycenę przez Agencję 

lub niezłożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa, akcjonariusz może zbyć akcje na rzecz innego 

podmiotu; (ii) zbycie akcji Spółki przez którąkolwiek, inną niż Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., stronę umowy 

inwestycyjnej wymaga uprzedniej zgody Agencji wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgoda wyrażana 

jest w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji Spółki – wskazującego nabywcę oraz inne 

warunki transakcji, wyrażając zgodę na zbycie akcji Spółki, Agencja ma prawo wskazać innego nabywcę, który będzie 

uprawniony do nabycia akcji Spółki za cenę wskazaną w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji Spółki, uiszczając cenę 

w terminie 14 dni od upływu terminu do wykonania prawa pierwszeństwa opisanego w pkt. (i) (§ 6 ust. 6 umowy 

inwestycyjnej); (iii) w przypadku, w którym Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zamierza zbyć akcje Spółki, pozostałym 

stronom umowy inwestycyjnej przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia w proporcji do posiadanych przez nich akcji 

Spółki z którego to prawa akcjonariusze mogą skorzystać w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyceny akcji sporządzonej 

na koszt Emitenta przez biegłego wybranego wspólnie przez akcjonariuszy i agencję (§ 6 ust. 10 umowy inwestycyjnej) – 

w przypadku niewyrażenia zgody na wycenę przez akcjonariuszy lub niezłożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa 

pierwszeństwa, Agencja może zbyć akcje na rzecz innego podmiotu; (iv) zbycie akcji Spółki przez Agencję Rozwoju 

Przemysłu S.A. wymaga zgody zarządu Spółki, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni 

od otrzymania pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji Spółki, wskazującego nabywcę oraz inne warunki 

transakcji – Zarząd Emitenta może w terminie 7 dni wskazać innego nabywcy, uprawnionego do nabycia akcji za cenę 

wskazaną przez Agencję w zawiadomieniu, o ile zapłaci cenę w terminie 14 dni od upływu terminu na wykonanie prawa 

pierwszeństwa określonego w pkt (iii) (§ 6 ust. 11 umowy inwestycyjnej). 

Na Datę Dokumentu Informacyjnego według wiedzy Emitenta nie występują inne umowne ograniczenia co do 

przenoszenia praw z akcji Emitenta oprócz tych wskazanych powyżej. 
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ROZDZIAŁ 5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1. Sprawozdanie Finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, za który zostało sporządzone, obejmujące 

dane porównawcze, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz zbadane przez 

biegłego rewidenta. 
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5.2. Sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych sporządzone przez biegłego rewidenta 
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5.3. Raport kwartalny 
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ROZDZIAŁ 6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru 
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6.2. Aktualny tekst Statutu Emitenta 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Spółka jest prowadzona pod firmą: CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy: CREOTECH INSTRUMENTS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku firmowego. 

3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą: CREOTECH Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

4. Spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki Spółki pod firmą: CREOTECH Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

5. Założycielami Spółki są: 

1) Grzegorz Konrad Brona, 

2) Grzegorz Henryk Kasprowicz, 

3) Paweł Józef Kasprowicz, 

4) Jacek Kubrak. 

 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest miejscowość Piaseczno. 

 

§ 3 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować 

przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa 

w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do 

wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także 

dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, 

dozwolonych przez prawo. 

 

§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 5 

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. 

2. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1. 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części. 

2. 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale. 
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3. 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych. 

4. 25.73.Z - Produkcja narzędzi. 

5. 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

6. 26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych. 

7. 26.12.Z - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych. 

8. 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych. 

9. 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego. 

10. 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. 

11. 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych. 

12. 26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów. 

13. 26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego. 

14. 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego. 

15. 27.11.Z - Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów. 

16. 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej. 

17. 27.33.Z - Produkcja sprzętu instalacyjnego. 

18. 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego. 

19. 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego. 

20. 28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów. 

21. 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych. 

22. 28.23.Z - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych. 

23. 28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych. 

24. 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

25. 28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu. 

26. 28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych. 

27. 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

28. 30.30.Z - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn. 

29. 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn. 

30. 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych. 

31. 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. 

32. 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. 

33. 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów. 

34. 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów. 

35. 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. 

36. 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego. 

37. 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. 

38. 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego. 
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39. 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń. 

40. 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 

41. 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach. 

42. 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 

43. 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 

44. 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach. 

45. 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem. 

46. 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. 

47. 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. 

48. 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. 

49. 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne. 

50. 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. 

51. 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. 

52. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

53. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

3. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie, zostanie podjęta przez 

Spółkę po ich uzyskaniu. 

4. Spółka może dokonywać wszelkich czynności i podejmować wszelkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio 

służą interesowi Spółki. 

5. (uchylony) 

 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE 

§ 6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 158.623,20 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i 

20/100) i dzieli się na 1.586.232 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje 

na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje serii 

A, B, C, D, E, F, G oraz H w tym: 

- 1.000.000 akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-0000001 do A-1000000, które pokryte są gotówką, 

- 62.752 akcji na okaziciela serii B, o numerach od B-00001 do B-62752, które pokryte są gotówką, 

- 67.300 akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00001 do C-67300, które pokryte są gotówką, 

- 102.000 akcji na okaziciela serii D, o numerach od D-000001 do D-102000, które pokryte są gotówką, 

- 71.000 akcji na okaziciela serii E, o numerach od E-00001 do E-71000, które pokryte są gotówką, 

- 68.000 akcji na okaziciela serii F, o numerach od F-00001 do F-68000, które pokryte są gotówką, 

- 30.180 akcji na okaziciela serii G, o numerach od G-00001 do G-30180, które pokryte są gotówką, 

- 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o numerach od H-1 do H-185000, które pokryte 

są gotówką. 
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2. Akcje serii A objęte zostały przez akcjonariuszy w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą: CREOTECH Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

3. (uchylony) 

4. (uchylony) 

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 

 

§61 

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 28.024,64 złotych 

(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia cztery złote i 64/100) w drodze jednego lub wielokrotnych 

podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela (kapitał 

docelowy). 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy. 

3. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa 

poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w 

ust. 1 powyżej. 

4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, Zarząd 

Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego. Zarząd Spółki jest umocowany w szczególności do: 

1. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających 

powodzenie emisji akcji; 

2. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru, 

w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw 

do akcji lub praw poboru i złożenia stosownych wniosków do Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych S.A; 

3. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji i zaoferowania akcji w drodze 

oferty publicznej lub oferty niemającej charakteru oferty publicznej oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji, 

praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

4. ustalenia ceny emisyjnej, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. 

 

§ 7 

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. 

2. Akcje imienne mogą zostać na pisemny wniosek zainteresowanego akcjonariusza zamienione na akcje na 

okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza. 

3. Z zastrzeżeniem ostatniego zdania niniejszego ustępu akcje na okaziciela mogą zostać na pisemny wniosek 

zainteresowanego akcjonariusza zamienione na akcje imienne. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie jednego 

miesiąca od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza. W okresie, w którym spółka będzie miała status spółki 

publicznej akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. 

4. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi. 

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 
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§ 8 

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. 

2. Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga obniżenia kapitału 

zakładowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia 

przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz 

sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku gdy akcjonariusz, którego akcje mają być 

umorzone, wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności uzgodniona zostanie liczba akcji, które mają być 

umorzone, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia albo zgoda na umorzenie bez wynagrodzenia oraz termin 

wypłaty wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. 

4. (uchylony) 

5. (uchylony) 

6. (uchylony) 

7. (uchylony) 

8. (uchylony) 

9. (uchylony) 

10. (uchylony) 

11. (uchylony) 

§ 9 

(uchylony) 

 

§ 10 

(uchylony) 

 

§ 11 

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji lub zwiększenie 

wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

 

§ 12 

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. 

 

§ 13 

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem 

pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. 

 

§ 14 

(uchylony) 
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§ 14A 

(uchylony) 

 

§ 14B 

(uchylony) 

 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 15 

Organami Spółki są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

 

Walne Zgromadzenie 

§ 16 

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne 

Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy. 

 

§ 17 

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 

2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocnika. 

 

§ 18 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 

 

§ 19 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, 

z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. 

2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 

 

§ 20 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności 

tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 
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§ 21 

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych 

kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie 

informacji dotyczących Spółki. 

 

§ 22 

1. Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz wyraźnych zapisów 

statutu Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. 

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia z zachowaniem przepisów 

Kodeksu spółek handlowych. 

 

§ 23 

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów. Łącznie 

przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w obradach niestanowiące odroczenia 

obrad mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu 

utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw. 

 

§ 24 

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki 

albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o 

pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu 

spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych 

lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub 

reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały 

Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych 

lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi. 

3. Do czasu, gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. („Agencja”) posiada co najmniej 5 % akcji w kapitale zakładowym 

Spółki, Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: : 

(i) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, 

(ii) emisji obligacji zamiennych na akcje, 

(iii) zmiany statutu Spółki, 

(iv) upoważnienia do nabywania akcji własnych, 

(v) umorzenia akcji, 

(vi) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, 

(vi) odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Rady Nadzorczej, powoływanego przez Walne 

Zgromadzenie, 

- wymagają większości co najmniej 85% głosów. 
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§ 25 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. 

 

§ 26 

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień 

niniejszego Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: 

1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §28 ust. 2 oraz ust. 21, 

2) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 

3) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

4) zatwierdzanie  Regulaminu Rady Nadzorczej. 

5) (uchylony) 

 

§ 27 

1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem wymogów 

określonych w art. 417 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych. 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Rada Nadzorcza 

§ 28 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z 

zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 21 poniżej. 

2. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.  przysługuje prawo osobiste do: 

(i) wyłącznego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej tak długo jak Agencja Rozwoju Przemysłu 

S. A. posiada co najmniej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki, oraz 

(ii) powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej tak długo jak Agencja Rozwoju Przemysłu S. A.  

posiada co najmniej 10% akcji, ale mniej niż 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki. 

Wyłącza się prawo głosu Agencji przy powoływaniu i odwoływaniu pozostałych członków Rady Nadzorczej tak długo 

dopóki Agencja będzie posiadała mniej niż 40 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym wyłączenie to nie dotyczy 

w żadnym wypadku głosowania grupami przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej. 

21. Akcjonariuszom: Grzegorzowi Bronie, Grzegorzowi Kasprowiczowi, Pawłowi Kasprowiczowi oraz Katarzynie 

Annie Kubrak przysługuje łączne prawo do powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo 

jak każdy z nich będzie posiadał co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uprawnienie wykonuje się 

poprzez wspólne oświadczenie Akcjonariuszy złożone Spółce. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. 

4. Członek Rady Nadzorczej, który został powołany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany lub zawieszony 

przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. 

5. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne 

Zgromadzenie - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez 

Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. 
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Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia, nie dłużej jednak niż przez okres 6 

miesięcy od daty dokooptowania do składu Rady Nadzorczej. 

 

§ 29 

(uchylony) 

 

§ 30 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych, z 

zastrzeżeniem odpowiednich postanowień niniejszego Statutu oraz określone poniżej, w szczególności: 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone), 

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 

3) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których 

mowa w pkt 1) i 2), 

4) składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 

poprzedni rok obrotowy, 

5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 

6) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 

7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 

8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki. 

9) zatwierdzanie przyjętych przez zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz planów wieloletnich. 

2. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalenie zasad oraz wysokości wynagradzania 

członków Zarządu, 

2) ustalanie zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu, 

3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, 

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy 

nie mogą sprawować swoich czynności, 

5) udzielanie zgody na: 

a) tworzenie oddziałów Spółki, 

b) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie 

działalności konkurencyjnej, 

c) zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 

1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami 

Spółki lub podmiotami powiązanymi, 

d) zbycie składników aktywów trwałych, a także ustanawianie na nich ograniczonego prawa 

rzeczowego, jeśli wartość składnika przewyższa kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), 

e) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 

niezależnie od wartości takiej nieruchomości, 
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f) wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy, 

g) zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł, 

h) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł 

i) utworzenie spółki, objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów innej spółki, 

j) powołanie członków zarządu w spółkach zależnych, 

k) zatwierdzanie ceny emisyjnej w odniesieniu do każdej  emisji w ramach kapitału docelowego 

wskazanego w §61  Statutu powyżej, 

l) wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy każdym podwyższeniu kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego wskazanego §61  Statutu powyżej, 

m) wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników (Walnych Zgromadzeniach) spółek 

zależnych w następujących sprawach: 

- podwyższenia, obniżenia kapitału zakładowego, 

- zmiany statutu lub umowy spółki, 

- połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, 

- zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

- zawiązania spółki. 

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Do czasu, 

gdy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiada co najmniej 10 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, następujące 

uchwały Rady Nadzorczej wymagają większości 4 (czterech) głosów oddanych „za” podjęciem uchwały, w tym o 

ile głosowanie nie jest tajne,  głosu oddanego „za” przez co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej 

wyznaczonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.: 

a) powołanie i odwołanie oraz zawieszenie Członków Zarządu, 

b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 

c) wyrażenie zgody na pozbawienie przez Zarząd prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego 

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, 

d) wyrażenie zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego 

w granicach kapitału docelowego, 

e) dotyczące udzielania zgody na powołanie spółki zależnej, 

f) dotyczące udzielania zgody na powołanie członków zarządu w spółkach zależnych  

g) dotyczące udzielania zgody na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników (Walnych 

Zgromadzeniach) spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 ppkt m) powyżej,  

h) delegowania członka  Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie,  

i) zawierania przez Spółkę umów i dokonywanie transakcji z akcjonariuszami, członkami organów lub ich 

podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem umów stanowiących podstawę wypłaty wynagrodzenia dla z 

tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, 

j) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej. 

 

§ 31 

(uchylony) 
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§ 32 

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza 

może odwołać te osoby z pełnienia funkcji. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący. 

3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego 

Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady. 

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy 

jej członkowie zostali zaproszeni. 

 

§ 33 

Szczegółowe zasady zwoływania, odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej. 

 

§ 34 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 

2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. 

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość (w szczególności, telefon, e-mail), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek 

handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile 

żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. 

 

§ 35 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście 

2. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii biegłych lub ekspertów. Zarząd jest zobowiązany do zawarcia stosownej 

umowy z wybranym przez Radę Nadzorczą biegłym lub ekspertem. 

3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. 

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. 

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. 

5. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, 

jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe 

podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały. 

6. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady 

Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w 

sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które 

mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do 

zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań 

konkurencyjnych wobec Spółki. 
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§ 36 

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. 

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa 

regulamin Rady Nadzorczej. 

 

Zarząd Spółki 

§ 37 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych; w 

szczególności prowadzi sprawy Spółki w granicach przewidzianych przez prawo i Statut. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami 

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

3. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem zdania następnego. Uchwały Zarządu 

w następujących sprawach wymagają głosu oddanego „za” uchwałą przez wszystkich członków Zarządu: 

a) zaciąganie przez Spółkę kredytów, pożyczek lub leasingów o wartości powyżej kwoty 100.000 zł; 

b) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości powyżej kwoty 100.000 zł; 

c) zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł; 

d) zbycie, udzielenie licencji lub w inny sposób rozporządzenie majątkowymi prawami autorskimi, patentami, 

know-how, projektami lub innymi przedmiotami praw własności intelektualnej lub przemysłowej; 

e) przyjmowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategii oraz planów wieloletnich Spółki; 

f) wystawianie weksli przez Spółkę lub przyjęcie weksla jako zabezpieczenia roszczeń podmiotów trzecich; 

g) zbycie w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą czynności aktywów lub oddanie ich do użytkowania 

innemu podmiotowi o wartości powyżej 50.000 zł netto; 

h) zawieranie umów z podmiotami powiązanymi ze Spółką, członkami zarządu, członkami rady nadzorczej lub 

akcjonariuszami Spółki; 

i) podejmowanie decyzji o emisji obligacji lub o emisji akcji w ramach kapitału docelowego; 

j) udzielanie rekomendacji w sprawie podziału zysku. 

 

§ 38 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo 

członek zarządu działający z prokurentem. 

2. (uchylony). 

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może 

każdy członek Zarządu. 

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę 

Nadzorczą. 

5. (uchylony). 

 

§ 39 
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1. Zarząd Spółki składa się z od 2 do 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu do spraw 

finansowych. 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem § 30 ust. 3 lit. a). 

3. (uchylony) 

4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. 

5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, z 

zastrzeżeniem § 24 ust. 3 pkt (vi) Statutu. 

 

§ 40 

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany 

spośród jej członków lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje 

się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. 

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. 

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 41 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

 

§ 42 

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 

§ 43 

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy, 

3) kapitały rezerwowe. 

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub 

wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. 

 

§ 44 

Zarząd Spółki jest obowiązany: 

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy 

w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego, 

2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, 

3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego 

rewidenta, 

4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z 

raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 30 ust. 1 pkt 3. 
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§ 45 

1. (uchylony) 

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się 

proporcjonalnie w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: 

5) dywidendę dla akcjonariuszy, 

6) pozostałe kapitały i fundusze, 

7) inne cele. 

4. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. 

5. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinien być tak ustalony, aby czas 

przypadający pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 (słownie: piętnaście) dni roboczych, o ile uchwała Walnego 

Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia. 

6. Zarząd jest uprawniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy 

zgodnie z wymogami i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 46 

1. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.  
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6.3. Definicje i objaśnienia skrótów  

Agencja Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Akcje 
Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta wyemitowane na Datę Dokumentu 

Informacyjnego. 

Akcjonariusze  Akcjonariusze Emitenta 

Alternatywny System 

Obrotu, ASO, 

NewConnect, Rynek 

NewConnect, NC 

Alternatywny system obrotu w rozumieniu art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, 

B+R Prace badawczo – rozwojowe 

CBK PAN, Centrum 

Badań Kosmicznych PAN 
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 

choroba COVID-19, 

koronawirus, SARS-CoV-2 
Wirus lub choroba układu oddechowego wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2.  

Data Dokumentu 

Informacyjnego 
Dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego 

Emitent, Spólka 

CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000407094 

ESA ang. European Space Agency – Europejska Agencja Kosmiczna 

EUR Euro - jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Formularz, Formularz 

Zapisu 
Formularz zapisu na Akcje Oferowane, wskazany w punkcie 7.3.1 oraz 7.3.2 Memorandum 

Giełda, GPW, Giełda 

Papierów Wartościowych 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Inwestor 

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

zamierzająca nabyć Akcje lub na rzecz której składany jest albo złożony został zapis lub 

dokonywana jest albo została dokonana wpłata na Akcje 

IP ang. intellectual property - własność intelektualna 

KDPW, Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) 

Kodeks karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1950) 

Kodeks spółek 

handlowych, KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. 

zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Księga Popytu Zestawienie deklaracji zainteresowania objęciem Akcji przez inwestorów 
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Memorandum, 

Memorandum 

Informacyjne 

Dokument sporządzony i podany do publicznej wiadomości w dniu 26 marca 2021 r. w związku 

z ofertą publiczną akcji serii H Emitenta na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum 

informacyjne (Dz.U. z 2020, poz. 1053) 

NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

NBP Narodowy Bank Polski 

Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, NWZ, 

NWZA 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta  

Oferta Publiczna, Oferta Oferta publiczna akcji w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego 

PLN, zł, złoty Złoty - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Regulamin 

Alternatywnego Systemu 

Obrotu, Regulamin ASO, 

Regulamin NewConnect 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy 

z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

PAN Polska Akademia Nauk 

Rejestr Sponsora Emisji 

Rodzaj rachunku papierów wartościowych, prowadzony przez uprawnioną firmę inwestycyjną, 

na którym zostaną zapisane Akcje Inwestorów, którzy nie zdeponowali Akcji na swoich 

indywidualnych rachunkach papierów wartościowych 

Rozporządzenie MAR 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 

w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE 

Rozporządzenie 

Prospektowe 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu 

emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów 

wartościowych 

Rozporządzenie w Sprawie 

Koncentracji 

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorstw 

Sąd Rejestrowy, Sąd 

rejestrowy 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego 

Statut, Statut Emitenta, 

Statut Spółki 
Statut Emitenta 

TRL 

ang. Technology Readiness Levels – Poziom Gotowości technologicznej - metodą służącą do 

określenia etapu rozwoju technologicznego danego rozwiązania będącego przedmiotem prac 

badawczo-rozwojowych/badań naukowych. TRL wyraża się w 9 poziomowej skali, w której 

pierwszy poziom opisuje najniższy stopień zaawansowania technologicznego projektu, a poziom 

dziewiąty oznacza jego kompletność i gotowość do wdrożenia. 

USD Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Ustawa o kontroli 

niektórych inwestycji 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.2145 z 

późn zm.) 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 

z późn. zm.) 
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Ustawa o obrocie, Ustawa 

o obrocie instrumentami 

finansowymi 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

89 z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie 

konkurencji 

i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1076) z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie, Ustawa 

o Ofercie Publicznej 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 

r. poz. 623, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od czynności 

cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 815z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1426 z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1406) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

Walne Zgromadzenie, 

WZA 
Walne Zgromadzenie Emitenta 

Zarząd Zarząd Emitenta 

Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie, ZWZ 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta  

 

Słownik pojęć branżowych 

ADS-B 

(ang. Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) - system podający położenie „własnego” 

statku powietrznego innym statkom powietrznym oraz kontroli ruchu lotniczego (ADS-B out), a 

także odbierający sygnały od innych uczestników ruchu lotniczego (ADS-B in) wraz z 

urządzeniem przekazującym dane - transponderem pracującym w trybie Mode-S. 

ARP Agencja Rozwoju Przemysłu. 

ARTIQ 
Standard zaproponowany dla systemów kontroli procesów kwantowych, w tym komputerów 

kwantowych. 

AOCS (ang. Attitude and Orbit Control System) – system kontroli ustawienia satelity w przestrzeni. 

ARTIQ 
(ang. Advanced Real-Time Infrastructure for Quantum physics) – standard zaproponowany dla 

systemów kontroli procesów kwantowych, w tym komputerów kwantowych. 

Backplane 

Jest to grupa złączy elektrycznych równoległych względem siebie, połączonych ze sobą 

elektrycznie i logicznie tworzących magistralę komputerową. Do złącz mogą być dołączane karty 

rozszerzeń.   
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BVLOS 

(ang. Beyond Visual Line of Sight) – rozwiązania technologiczne dotyczące nadzoru nad 

operacjami dokonywanymi poza zasięgiem wzroku operatora bezzałogowego statku 

powietrznego. 

CCSDS 
Standard wymiany danych na pokładzie statku kosmicznego i pomiędzy statkiem, a Ziemią oparty 

na pracach grupy Consultative Committee for Space Data Systems. 

CERN 
(ang. European Organization for Nuclear Research, fr. Organisation Européenne pour la 

Recherche Nucléaire) – Europejska Organizacja Badań Jądrowych. 

Cleanroom 

Pomieszczenie o kontrolowanych parametrach środowiskowych, w szczególności dot. 

zanieczyszczeń typu: pył, kurz, bakterie, opary chemiczne itp. Pomieszczenia typu cleanroom są 

używane do badań naukowych, jak również do produkcji z wykorzystaniem materiałów o 

wysokiej czystości. 

COTS 
(ang. Commercial Of The Shelf) – powszechnie dostępne komponenty o relatywnie niskim 

koszcie. 

CREODIAS 

(and. Copernicus Data & Information Access Services) – Platforma chmurowa zapewniająca 

dostęp do danych satelitarnych i serwisów europejskiego programu Copernicus oraz umożliwia 

różnym podmiotom kreowanie komercyjnych serwisów w obszarze tak zwanego Front Office. 

CubeSat Nanosatelita – satelita o masie w przedziale 1-10 kg. 

DESY (niem. Deutsches Elektronen-Synchrotron) – Niemiecki Synchrotron Elektronowy. 

Diplekser 

Układ elektroniczny umożliwiający jednoczesną lub oddzielną współpracę z tą samą anteną 2 

niezależnych układów lub nadajników przesyłających sygnały (dane) w różnych kanałach 

częstotliwościowych. 

ECSS 
(ang. European Cooperation for Space Standarization) – europejska organizacja definiująca 

standardy na użytek inżynierii kosmicznej. 

EO 
(ang. Earth Observation) – segment działalności Spółki dotyczący rynku danych satelitarnych 

wykorzystywanych w celu obserwacji Ziemi. 

ESA (ang. European Space Agency) – Europejska Agencja Kosmiczna. 

EUMETSAT 
(ang. European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) – Europejska 

Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych. 

FPGA 
(ang. field-programmable gate array) – bezpośrednio programowalna macierz bramek – jest to 

rodzaj programowalnego układu logicznego. 

GSI 
(niem. GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH) – Instytut Badań Ciężkich 

Jonów w Darmstadt. 

H2020 
Program ramowy w zakresie badań naukowych oraz innowacji przyjęty przez Parlament 

Europejski i Radę Unii Europejskiej w grudniu 2013 roku. 

I2C 
(ang. Inter-Integrated Circuit) – szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania 

danych w urządzeniach elektronicznych opracowana przez firmę Philips. 

ITER 
(ang. International Thermonuclear Experimental Reactor) – Międzynarodowy Eksperymentalny 

Reaktor Termonuklearny. 

LNLS 
(bra. Laboratorio Nacional de Luz Sincrotron) – Brazylijskie Laboratorium Światła 

Synchrotronowego) 

Mikrosatelita Satelita o masie w przedziale 10-100 kg. 
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MIT 
(ang. Massachusetts Institute of Technology) – amerykańska uczelnia niepubliczna, politechnika 

o statusie uniwersyteckim, założona w 1861 w Cambridge w stanie Massachusetts. 

MPPT 
Jest to śledzenie punktu mocy maksymalnej. Technika ta używana jest w celu maksymalizacji 

pozyskiwanej energii (np. z paneli fotowoltaicznych) we wszystkich warunkach pracy. 

MTCA 4.0 
(ang. Micro Telecommunications Computing Architecture) – technologia kontroli przebiegu 

szybkich procesów elektronicznych. 

NewSpace / Space 4.0 

Trend związany z demokratyzacją przestrzeni kosmicznej, polegający na tym, że w jej eksploracji 

i komercjalizacji realizowanej dotychczas przez agencje kosmiczne i wielkie koncerny (np. 

Airbus, Thales Alenia Space czy OHB), zaczynają uczestniczyć nowe, niewielkie 

przedsiębiorstwa prywatne zapewniające tańszy dostęp do przestrzeni kosmicznej. 

NIST 
(ang. National Institute of Standards and Technologies) – Narodowy Instytut Standaryzacji i 

Technologii z siedzibą w Gaithersburg w stanie Maryland, USA.  

Pasma: S i X 

Pasmo S – fragment widma fal elektromagnetycznych w zakresie promieniowania mikrofalowego 

o częstotliwości od 2 do 4 GHz 

Pasmo X – fragment widma fal elektromagnetycznych w zakresie promieniowania 

mikrofalowego o częstotliwości od 8 do 12,5 GHz 

Payload 

Ładunek użyteczny, tj. zespół instrumentów odpowiedzialnych za wykonywanie głównego 

zadania, na rzecz którego satelita jest wysyłany w przestrzeń kosmiczną (np. instrumenty służące 

obserwacji Ziemi, badaniom naukowym itd.). 

RS485 Standard transmisji danych przeznaczonym do wielopunktowych linii transmisyjnych. 

Science 

Segment działalności Spółki dot. produkcji aparatury naukowo-pomiarowej m.in. podzespołów 

do komputerów kwantowych. Obejmuje produkcję i sprzedaż systemów kontrolno-pomiarowych 

m.in. dla komputerów kwantowych oraz zaawansowanych systemów do synchronizacji czasu w 

standardzie WhiteRabbit. 

SpaceFibre 

Jest to protokół komunikacyjny będący następcą SpaceWire. Umożliwia 15 krotnie wyższą 

prędkość transmisji danych na linię. Posiada wykrywanie i usuwanie błędów, a także 

deterministyczne mechanizmy komunikacji wbudowane w sprzęt i może działać za 

pośrednictwem kabla miedzianego, jak i światłowodu. 

SpaceWire 

Jest to protokół komunikacyjny wykorzystywany w satelitach bazujący na międzynarodowym 

standardzie IEEE 1355. Rozwój i wdrażanie standardu SpaceWire koordynowane jest przez 

Europejską Agencję Kosmiczną. 

SpaceVPX, SVPX 

Standard technologiczny na rynku kosmicznym, opracowany przez NASA i amerykańskie 

koncerny zbrojeniowe, obejmujący specyfikację zarówno mechaniczną, jak i elektryczną satelity. 

Standard ten zapewnia pełne dublowanie się krytycznych systemów satelity i tym samym 

kilkudziesięciokrotny wielokrotny spadek jej awaryjności. 

Stacje bazowe ADS-B 

Stacja bazowa systemu ADS-B 

Stacja bazowa – w systemach łączności bezprzewodowej (w tym GSM) urządzenie wyposażone 

w antenę fal elektromagnetycznych, często na wysokim maszcie, łączące terminal ruchomy 

(telefon komórkowy, pager) z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej. 

TRL 

(ang. Technology Readiness Level) – poziom gotowości technologicznej, opracowany w 1974 

roku przez NASA – metodologia określająca etap rozwoju technologii (wynalazku) w skali od 1 

do 9. 

U 
1U, 2U …. 12U – wielkości nanosatelitów. U oznacza wielkość ok. 10x10x10 cm. W przypadku 

programu HyperSat używana jest jednostka HU równa 10x40x40 cm. 
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UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle – Bezzałogowe Statki Powietrzne. 

W, WAT jednostka mocy i strumienia energii 

WhiteRabbit 
Standard wykorzystywany w systemach synchronizacji czasu, pozwalający na uzyskanie 

synchronizacji z dokładnością większą niż 1 nanosekunda. 

XMC 
Standard płyt elektroniki wywodzący się ze standardu PCI – standard określa wielkość, 

połączenia elektroniczne pomiędzy płytami i zgodność mechaniczną. 

 


