PROSPEKT EMISYJNY

ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Zaczerniu
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000565236
Na podstawie niniejszego prospektu (“Prospekt”):
– ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu (“Spółka”, “Emitent”) oferuje do 1.281.868 Akcji nowej emisji Spółki, serii C,
o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oraz
– Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje do 215.000 Akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł
każda, Edyta Stanek oferuje do 200.000 Akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz Maciej Kaszycki oferuje do
135.600 Akcji serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł każda ("Akcje Sprzedawane").
Na podstawie Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany (podstawowy)
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:



 2.000.000 Akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 215.000 Akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 135.600 Akcji serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł każda
 17.532 Akcji serii B2 o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
do 1.281.868 Akcji nowej emisji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz
 do 1.281.868 Praw do Akcji serii C (“PDA”).

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy Prospekt nie
może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem
rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie
z przepisami Dyrektywy w sprawie prospektu lub Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Papiery wartościowe
objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym
na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami
praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Prospekt sporządzony został w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie
i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 809/2004 i Ustawą o Ofercie. Prospekt został przygotowany na podstawie Załącznika nr III, Załącznika nr XXII oraz
Załącznika nr XXV do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004.
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla
instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy
Emitenta, oraz otoczeniem, w jakim Grupa Emitenta prowadzi działalność. Opis czynników ryzyka, które należy
uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane, znajduje się w Części II
Prospektu.

Oferujący

Współoferujący

Doradca finansowy

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 maja 2018 r. („Data Prospektu”, „Data
Zatwierdzenia Prospektu”)
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Część I – Podsumowanie

CZĘŚĆ I – PODSUMOWANIE
1.

DZIAŁ A – WSTĘP I OSTRZEŻENIA

Podsumowanie składa się z wymaganych ujawnień zwanych „elementami”. Te „elementy” ponumerowane są w Działach od
A do E (A.1 – E.7).
Podsumowanie zawiera wszystkie „elementy” wymagane do zamieszczenia w podsumowaniu dla tego rodzaju papierów
wartościowych i tego rodzaju Emitenta. Ponieważ niektóre „elementy” nie są wymagane, mogą wystąpić przerwy w ciągłości
numeracji „elementów”.
Nawet w przypadku, gdy „element” jest wymagany w podsumowaniu dla tego rodzaju papierów wartościowych i tego rodzaju
Emitenta, jest możliwe, że nie można udzielić żadnej informacji stosownej dla „elementu”. W takim przypadku
w podsumowaniu umieszcza się krótki opis „elementu” ze wzmianką „nie dotyczy”.
A.1

Ostrzeżenie
Podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu Emisyjnego.
Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości Prospektu
Emisyjnego.
W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym skarżący
inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, mieć obowiązek poniesienia kosztów
przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego; oraz
odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły Podsumowanie, w tym jego tłumaczenia, jednak tylko
w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi
częściami Prospektu Emisyjnego, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu
Emisyjnego, najważniejszych informacji mających pomóc inwestorowi przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe.

A.2.

Informacje dodatkowe
Zgoda Emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Prospektu Emisyjnego na wykorzystanie
Prospektu Emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego
plasowania przez pośredników finansowych.
Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej
odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest
zgoda na wykorzystywanie Prospektu Emisyjnego.
Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do
wykorzystywania Prospektu Emisyjnego.
Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma
obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty.
Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich ostatecznemu plasowaniu przez pośredników
finansowych.
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2.
B.1

B.2

DZIAŁ B – EMITENT
Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta.
Nazwa (firma) Spółki:

ML SYSTEM Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona:

ML SYSTEM S.A.

Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją działalność,
a także kraj siedziby emitenta.
Siedziba:

Zaczernie, województwo podkarparckie, Polska

Forma prawna:

spółka akcyjna

Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent:
Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

B.3.

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz rodzaj
prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii
sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na
których emitent prowadzi swoją działalność.
ML System S.A. jako jedna z pierwszych firm w Polsce wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonywaniu zintegrowanych
systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych (PV), zintegrowanych z budynkami (BIPV), służących uzyskiwaniu prądu
elektrycznego z nasłonecznienia. Emitent jest pionierem w projektowaniu oraz doświadczonym producentem paneli
fotowoltaicznych, w tym zintegrowanych w szybach zespolonych, przeznaczonych do integracji z budynkami. Filozofią działania
Spółki jest wytyczanie nowych trendów w budownictwie oraz wprowadzanie fotowoltaicznej alternatywy dla materiałów
budowlanych. Misją Emitenta jest „wytyczanie nowych trendów w fotowoltaice dla budownictwa”. Strategicznym celem Emitenta
jest uzyskanie statusu rynkowego i technologicznego lidera globalnego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem
(BIPV). Domeną działalności Emitenta są następujące obszary:





Produkcja modułów fotowoltaicznych oraz systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budownictwem (ang. Building
Integrated Photovoltaics).
Prowadzenie specjalistycznych usług badawczych w ramach Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego
– prowadzenie badań głównie w zakresie fotowolatiki na potrzeby rozwoju własnych rozwiązań Emitenta, jak również badań
zleconych.
Projektowanie inteligentnych systemów zarządzania budynkiem (BMS).
Produkcja szyb zespolonych.

Emitent jest producentem ogniw i modułów fotowoltaicznych, w tym przeznaczonych dla integracji z budynkami. Są to m.in.









moduły fotowoltaiczne dla zastosowań w budownictwie,
szyba fotowoltaiczna zespolona,
fotowoltaiczna szyba grzewcza,
moduły fotowoltaiczne tzw. No Frost – posiadające funkcje zapobiegania powstawania warstwy śniegu (zastosowanie na dach
płaski, w świetlikach, daszkach),
architektoniczne systemy fotowoltaiczne (osłony przeciwsłoneczne, fasady wentylowane, fasady słupowo-ryglowe),
fotowoltaiczne obiekty małej architektury (świetliki, zabudowy tarasów, zadaszenia parkingów wraz z systemami do ładowania
samochodów elektrycznych,
lampy, ławki fotowoltaiczne wraz z systemami do ładowania urządzeń elektrycznych oraz systemami wi-fi,
przystanki fotowoltaiczne wyposażone w szkło grzewcze oraz systemy klimatyzacji.

Tabela: Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Emitenta (w tys. zł)
Struktura sprzedaży
Sprzedaż krajowa
Sprzedaż eksportowa

1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

53 798

34 389

50 597

49 328

550

161

134

314

Źródło: Emitent
Tabela: Struktura sprzedaży Grupy Emitenta (w tys. zł)
1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

Produkcja przemysłowa

16 687

7 632

17 112

11 327

Usługi kontraktowe*

33 148

21 052

20 608

36 385

Usługi B+R

805

304

2 374

2

Pozostałe usługi

311

2 543

2 790

443

3 387

3 019

7 847

1 485

Struktura sprzedaży

Towary i materiały

*/ Przychody ze sprzedaży ewidencjonowane w ramach usług kontraktowych również uwzględniają produkty fotowoltaiczne Grupy
Emitenta
Źródło: Emitent
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B.4a

Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na emitenta oraz
na branże, w których emitent prowadzi działalność.
Na działalność operacyjną Grupy Emitenta w ostatnim okresie oraz w najbliższym czasie miały lub mogą mieć wpływ następujące
elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej:


Przyjęty w 2007 r. przez Parlament Europejski Pakiet klimatyczno-energetyczny (nazywany skrótowo pakietem 3 x 20%)
zakładający następujące cele (powtórzone w Dyrektywnie nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych, implementowanej do polskiego porządku prawnego m.in. Ustawą Prawo
Energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.):

redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 r. w stosunku do emisji z roku 1990, a także o 30% w przypadku
zawarcia porozumienia międzynarodowego (w Kopenhadze, w grudniu 2009 r.),

zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% w 2020 r. w bilansie energetycznym UE. Odpowiednia Dyrektywa
obejmie swym zakresem trzy sektory gospodarki: produkcję energii elektrycznej, ciepłownictwo oraz transport. Sugeruje się,
aby państwa członkowskie zapewniły 10% udział energii odnawialnej (biopaliwa) w sektorze transportu,

podniesienie o 20% efektywności energetycznej do 2020 r.,

ograniczenie emisji o 21% w systemie EU ETS (System handlu uprawnieniami do emisji) do 2020 r. w porównaniu do
poziomu emisji z 2005 r.

Działania wynikające z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
efektywności energetycznej budynków (implementowanej m.in. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 926). Celem dyrektywy 2010/31/UE jest stosowanie ekonomicznie uzasadnionej poprawy charakterystyki
energetycznej budynków na skutek m.in. mniejszego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania
ciepłej wody, oraz oświetlenia poprzez stosowanie m.in. odpowiednich materiałów (o dobrych parametrach izolacyjności cieplnej
[lambda]), technologii wykonywania instalacji c.o. i c.w.u. oraz technik montażu przy odpowiedzialnym i przemyślanym
zastosowaniu wybranych źródeł zasilania. Nowelizacja tego rozporządzenia pokazuje również tzw. ścieżkę dojścia do wymagań
na rok 2021 (2019 dla budynków zajmowanych przez władze publiczne i będące ich własnością), kiedy to wszystkie nowo
wznoszone budynki, w myśl zapisów art. 9 dyrektyw 201/31 UE powinny charakteryzować się niemal „zerowym zużyciem
energii”. Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do zwiększenia liczby budynków charakteryzujących się bardzo niskim
zużyciem energii (zapewnienie funkcjonowania niezależnych i wykwalifikowanych ekspertów sporządzających świadectwa
charakterystyki energetycznej oraz przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzacji, wprowadzenie systemu kontroli świadectw
charakterystyki energetycznej, promocja oszczędności energii w budynkach, prowadząca do zmniejszenia emisji gazów
cieplarnianych).

Szeroko rozumiane uregulowania prawne dotyczące rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Popyt na rozwiązania fotowoltaiczne
w najbliższych latach stymulowany będzie przez szereg uregulowań prawnych, zarówno przyjętych na poziomie krajowym jak
i Unii Europejskiej. Zasada zrównoważonego rozwoju, tj. trwałości środowiska, wpisana jest we wszystkie działania Unii
Europejskiej. Zasada ta jest ściśle związana z wdrożeniem polityki Unii Europejskiej, a co się z tym wiąże powinna być stosowana
na każdym etapie wdrażania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Wdrażanie zasady zrównoważonego
rozwoju jest zagwarantowane przez prawo unijne, jak również prawo krajowe (w Polsce zasada ta została podniesiona do rangi
zasady konstytucyjnej w art. 5). Zasady ekorozwoju stały się podstawą realizowanego na gruncie krajowym dokumentu „Polityka
ekologiczna państwa”. Polska podpisała konwencję w czerwcu 1992 r., a ratyfikowała ją w styczniu 1996 r. Na tej podstawie
opracowano Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan działań na lata 2014-2020.
Strategia Europa 2020: „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” jako
jeden z najważniejszych celów postawiła ograniczenie emisję dwutlenku węgla, co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem
z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, o 30%; zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii
do 20% oraz zwiększenie efektywność wykorzystania energii o 20%. Możliwe to będzie w obrębie obszaru zrównoważony rozwój,
klimat, energia i mobilność – Przewodni projekt UE „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” ma na celu uniezależnienie
wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie udziału emisji węgla w europejskiej gospodarce,
większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, modernizację transportu i propagowanie efektywności energetycznej).

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych
w Polsce do roku 2020, regionalne programy operacyjne zakładające wzrost wykorzystania energii odnawialnej.

Ustawa Prawo zamówień publicznych. Korzystnym czynnikiem dla rozwoju Emitenta w Polsce są zapisy znowelizowanej
ustawy dotyczące zakazu stosowania kryterium wyłącznie najniższej ceny. Promowane będą firmy z odpowiednim
doświadczeniem o dużym stopniu innowacyjności, co może korzystnie wpływać na pozycję ofertową Emitenta, bazującej na
własnym know-how chronionym zgłoszeniami patentowymi.
W okresie historycznych informacji finansowych z czynników o charakterze zewnętrznym na działalność operacyjną Grupy Emitenta
istotny wpływ miały również następujące czynniki:


przedłużające się prace w zakresie nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało zamrożenie w 2016 r.
realizacji w tym roku dużej części inwestycji publicznych,

tempo wzrostu PKB w Polsce,

wzrost kosztów zatrudnienia oraz zmiany w zakresie dostępności wykwalifikowanych pracowników.
Produkcja oraz skonsolidowana wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta w 2018 r. do Daty Prospektu jest istotnie wyższa
niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Głównym powodem wzrostu produkcji oraz przychodów ze sprzedaży jest rosnący
popyt na produkty oferowane przez Emitenta wpływający na większą liczbę podpisanych i realizowanych kontraktów. W związku ze
znacznie większą produkcją oraz wyższymi przychodami ze sprzedaży, łączna wartość kosztów operacyjnych Grupy Emitenta
również uległa zwiększeniu.

B.5

Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta, który jest
częścią grupy.
W Dacie Prospektu Grupa Emitenta składa się dwóch podmiotów: ML System S.A. (Emitent) oraz ML System + Sp. z o.o. (podmiot
w 100% zależny od Emitenta). Emitent jest odpowiedzialny za całokształt działalności produkcyjnej, badawczo-rozwojowej,
inwestycyjnej oraz sprzedażowej na terenie Polski Grupy. Natomiast domeną działalności ML System + Sp. z o.o. jest rozwój
sprzedaży Grupy Emitenta na rynkach zagranicznych.

9

Część I – Podsumowanie
W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub pośredni,
mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego
emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób.
B.6

Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie.
W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub pośrednio
podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także
opisać charakter tej kontroli.
Akcjonariuszami Emitenta którzy, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu
podlegające zgłoszeniu na mocy prawa polskiego są Edyta Stanek oraz Dawid Cycoń.

Tabela: Znaczni akcjonariusze Emitenta

Akcjonariusz

Seria
akcji

Rodzaj akcji

Liczba
akcji

A

na okaziciela, zwykłe

1 000 000

A1

imienne, uprzywilejowane

1 000 000

A

na okaziciela, zwykłe

1 000 000

A1

imienne, uprzywilejowane

1 000 000

Łączna
liczba akcji

Udział
w kapitale
zakładowym (%)

Liczba
głosów

Udział
w ogólnej
liczbie
głosów (%)

2 000 000

45,79%

3 000 000

47,11%

2 000 000

45,79%

3 000 000

47,11%

Edyta Stanek

Dawid Cycoń

Źródło: Emitent
Emitent wskazuje, iż:
1) Edyta Stanek wspólnie z osobą, co do której istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5
w zw. z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie (tj. Dawidem Cycoń), posiada 4.000.000 akcji Emitenta, co stanowi 91,57% w kapitale
zakładowym Emitenta, zapewniających 6.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 94,22% ogólnej liczby głosów;
2) Dawid Cycoń wspólnie z osobą, co do której istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5
w zw. z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie (tj. Edytą Stanek), posiada 4.000.000 akcji Emitenta, co stanowi 91,57% w kapitale
zakładowym Emitenta, zapewniających 6.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 94,22% ogólnej liczby głosów.
Emitent jest bezpośrednio kontrolowany przez znacznych akcjonariuszy określonych powyżej. Wymienieni akcjonariusze kontrolują
Emitenta poprzez posiadanie łącznie (w drodze przyjęcia domniemania istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5
w zw. z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie) 4.000.000 akcji Emitenta (91,57% akcji Emitenta), zapewniających 6.000.000 głosów na
Walnym Zgromadzeniu (94,22% ogólnej liczby głosów), a ponadto poprzez zasiadanie w organach Emitenta – Dawid Cycoń pełni
funkcję Prezesa Zarządu, a Edyta Stanek jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

Wybrane najważniejsze historyczne i śródroczne informacje finansowe dotyczące emitenta.
B.7

Opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie objętym
najważniejszymi historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu.
Wybrane dane finansowe Emitenta pochodzą ze zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2014,
2015, 2016 oraz 2017 Sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2014-2016 zostały przekształcone do zgodności z MSR, natomiast
sprawozdanie finansowe za 2017 r. zostało sporządzone wg MSR. Dane finansowe za 2014 r. oraz 2015 r. są jednostkowymi danymi
Emitenta, natomiast począwszy od 2016 r. dane finansowe obejmują skonsolidowane informacje finansowe Grupy Emitenta.

Tabela: Wybrane dane finansowe Grupy Emitenta (tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej)
1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

54 348

34 550

50 731

49 642

Zysk/Strata ze sprzedaży

6 053

882

12 501

2 063

Pozostałe przychody operacyjne

8 118

6 924

3 083

10 053

Pozostałe koszty operacyjne

6 896

4 984

1 026

9 527

Zysk/Strata z działalności operacyjnej

7 275

2 822

14 558

2 589

54

7

49

9

Koszty finansowe

1 256

691

754

582

Zysk/Strata brutto

6 073

2 138

13 853

2 016

Zysk/Strata netto

6 072

2 138

13 853

2 016

1,39

0,49

3,17

0,46

6 072

2 138

13 853

2 016

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów

Przychody finansowe

Zysk/Strata netto na akcję w zł*
Całkowity dochód
*/ Przyjęto liczbę akcji wg stanu w Dacie Prospektu

Źródło: Emitent
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Tabela: Wybrane dane bilansowe Grupy Emitenta (tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej)
31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Aktywa razem

135 477

92 276

80 990

39 476

Aktywa trwałe

97 012

67 592

64 402

24 554

Aktywa obrotowe

38 465

24 684

16 588

14 922

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

99 775

67 812

58 700

31 039

Zobowiązania długoterminowe

58 080

40 088

37 246

12 671

Zobowiązania krótkoterminowe

41 695

27 724

21 454

18 368

Kapitał własny ogółem

35 702

24 464

22 290

8 437

4 368

4 000

4 000

4 000

8,17

5,60

5,10

1,93

4 368 132

4 368 132

4 368 132

4 368 132

Wybrane dane finansowe

Kapitał zakładowy
Kapitał własny ogółem na akcję w zł*
Liczba akcji w sztukach w Dacie Prospektu

*/ Przyjęto liczbę akcji wg stanu w Dacie Prospektu
Źródło: Emitent
APM – Alternatywny Pomiar Wyników
Grupa Emitenta wprowadza APM (Alternatywny Pomiar Wyników), który oznacza pomiar finansowy historycznej efektywności
finansowej Grupy, inny niż określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej. Emitent wprowadza APM
w ramach dwóch podstawowych wskaźników w okresie historycznych i śródrocznych informacji finansowych:



EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji).
Dług netto.

W opinii Emitenta zastosowane wskaźniki umożliwią uczestnikom rynku kapitałowego uzyskać pełniejszy obraz wyceny Emitenta
również przy wykorzystaniu wskaźników odnoszących się do EBITDA oraz długu netto.
Wielkości wynikająca z zastosowanych wskaźników bezpośrednio wynikają z rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych
Grupy Emitenta:



EBITDA = Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji (obydwie pozycje pochodzą ze
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych).
Dług netto = suma długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu
finansowego pomniejszona o wartość środków pieniężnych (wszystkie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej).

Tabela: APM – Alternatywny Pomiar Wyników – EBITDA (tys. zł)
APM – Alternatywny Pomiar Wyników
EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej
powiększony o wartość amortyzacji)

1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

13 808

7 720

18 008

4 584

Źródło: Emitent
Tabela: APM – Alternatywny Pomiar Wyników – Dług netto (tys. zł)
APM – Alternatywny Pomiar Wyników
Dług netto

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

32 664

26 960

22 812

4 832

Źródło: Emitent
Przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów Grupy Emitenta w 2017 r. w porównaniu z 2016 r. uległy znacznemu
zwiększeniu o 57,3% (tj. o 19,8 mln zł). W 2017 r. wpływ na zwiększenie wartości osiągniętych przychodów ze sprzedaży
w stosunku do roku poprzedniego miały przede wszystkim następujące czynniki: (i) niska wartość przychodów uzyskana w roku
poprzednim, (ii) znaczące ożywienie w segmencie zamówień publicznych obserwowane od IV kwartału 2016 r.
Przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów w 2016 r. (w porównaniu do 2015 r.) uległy obniżeniu, w 2015 r.
wyniosły 50,7 mln zł, natomiast w 2016 r. spadły do 34,6 mln zł, tj. o 16,2 mln zł, co stanowi 31,9%. Głównymi przyczynami
znaczącego obniżenia przychodów ze sprzedaży w 2016 r. były: (i) pożar w nowootwartej fabryce Emitenta, co spowodowało
znaczące ograniczenie zdolności produkcyjnych w III kwartale 2016 r., (ii) prace legislacyjne i zmiany w Ustawie o zamówieniach
publicznych, co wpłynęło na istotne ograniczenie ogłoszeń liczby nowych zamówień publicznych w I półroczu 2016 r. lub
zawieszenie postępowań przetargowych już ogłoszonych.
Kluczową pozycją kosztów Emitenta w okresie historycznych informacji finansowych były koszty usług obcych. Udział kosztów usług
obcych w łącznych kosztach działalności operacyjnej w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. uległ znacznemu obniżeniu z 54% do 36%
(wartość kosztów usług obcych w 2015 r. spadła z 25,7 mln zł w 2014 r. do 13,8 mln zł). Koszty usług obcych w głównej mierze
dotyczą podwykonawców realizujących prace instalatorskie kontraktów w zakresie fotowoltaiki w budynkach. Znacząca zmiana
w tym zakresie spowodowana była dwoma kluczowymi czynnikami: (i) mniejszym zakresem realizacji usług kontraktowych w 2015 r.
w porównaniu do 2014 r.), (ii) zmianą organizacyjną Emitenta – w 2014 r. Spółka korzystała z usług outsourcingu pracowniczego, od
2015 r. model ten ulega zmianie na bezpośrednie zatrudnienie u Emitenta. Obniżenie wartości kosztów obcych w 2016 r.
spowodowane było zmniejszeniem skali realizowanych kontraktów przez Emitenta. W 2017 r. udział usług obcych w łącznych
kosztach działalności operacyjnej uległ zwiększeniu do 40,4% i był głównie spowodowany wzrostem ilości realizowanych kontraktów
przez Grupę Emitenta (co spowodowało konieczność większej skali zaangażowania podwykonawców).
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Drugą istotną pozycją kosztów Emitenta są koszty materiałów i energii. Udział kosztów zużycia materiałów i energii pozostawał
w okresie historycznych informacji finansowych na zbliżonym poziomie od 26% do 32%. Wartość kosztów zużycia materiałów
i energii uległa obniżeniu z 14,6 mln zł w 2014 r. do 12,0 w 2015 r. oraz do 8,9 mln zł w 2016 r. Spadek kosztów zużycia materiałów
i energii w 2015 r. spowodowany był dopracowaniem technologii i w jej wyniku optymalizacją kosztów produkcji, natomiast dalsze
obniżenie w 2016 r. wywołane było mniejszą produkcją i sprzedażą Emitenta. W 2017 r. wartość kosztów zużycia materiałów
i energia wzrosła do 15,3 mln zł w związku ze zwiększeniem skali działalności operacyjnej (produkcji) Grupy Emitenta.
Pozostałe przychody operacyjne związane są głównie: (i) z księgowym rozliczaniem otrzymanych dotacji inwestycyjnych, (ii)
z otrzymanymi i ponoszonymi w danym okresie dotacjami na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Łączna wartość
rozliczanych dotacji uległa obniżeniu w 2015 r. w porównaniu z 2014 r. z 9,6 mln zł do 2,9 mln zł (głównie ze względu na kumulację
realizowanych projektów badawczo-rozwojowych w 2014 r. oraz ich zmniejszeniem w 2015 r.). W 2014 r. Emitent realizował projekty
badawczo-rozwojowe, które zaowocowały wypracowaniem i zgłoszeniem do opatentowania produktów i technologii w latach
późniejszych, m.in. ULTRAPV, PVGLASS+. Wartość dotacji w 2016 r. wzrosła do 4,8 mln zł. Na wzrost wartości pozostałych
przychodów operacyjnych w 2016 r. istotny wpływ miała sprzedaż dotychczasowego budynku biurowego Emitenta w Rzeszowie
(zysk na jego sprzedaży wyniósł 0,9 mln zł) oraz otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie z tytułu pożaru fabryki Emitenta
(1,0 mln zł). W 2017 r. wartość rozliczanych dotacji istotnie wzrosła i wyniosła 7,6 mln zł, a inne pozycje pozostałych przychodów
operacyjnych nie generowały istotnych wartości.
Główną pozycją pozostałych kosztów operacyjnych były koszty realizowanych projektów badawczo-rozwojowych objętych
dotacjami. Ich wartość uległa obniżeniu z 9,4 mln zł w 2014 r. do 1,0 mln zł w 2015 r. (kumulacja takich projektów w 2014 r.).
W 2016 r. wartość dotowanych kosztów projektów badawczo-rozwojowych wzrosła do 3,5 mln zł. Dodatkowo na wzrost pozostałych
kosztów operacyjnych w 2016 r. wpływ miał pożar w fabryce Emitenta, oszacowana wartość szkód materialnych wyniosła 1,1 mln zł.
W 2017 r. koszty etapów przemysłowych projektów badawczo-rozwojowych wyniosły 6,5 mln zł, a inne pozycje pozostałych kosztów
operacyjnych nie generowały istotnych wartości.
Grupa Emitenta w całym okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wykazywała zysk netto, który wzrósł w 2015 r.
z 2,0 mln zł w 2014 r. do 13,9 mln zł w 2015 r. W 2016 r. zysk netto uległ zmniejszeniu do 2,1 mln zł, co spowodowane było głównie
znacznie niższą skalą przychodów ze sprzedaży z uwagi na trwający przestój produkcji wywołany pożarem w fabryce oraz
stagnacją na rynku przetargów publicznych w I półroczu 2016 r. W 2017 r. zysk netto Grupy Emitenta wzrósł do 6,1 mln zł.
Łączna wartość aktywów zaangażowanych w działalność Emitenta uległa systematycznemu zwiększeniu z 39,5 mln zł na koniec
2014 r. do 135,5 mln zł na koniec 2017 r., tj. o 243%. Systematyczne zwiększenie wartości aktywów związane jest głównie z ciągłym
rozwojem Emitenta, który realizował w analizowanym okresie kilka projektów inwestycyjnych o znaczącej wartości (m.in. budowa
i wyposażenie nowej fabryki w 2015 r.). W strukturze aktywów Emitenta dominują rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne.
Kluczowym źródłem finansowania aktywów Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi były zobowiązania
długoterminowe, ich udział w finansowaniu aktywów Emitenta istotnie wzrósł z 32,1% na koniec 2014 r. do 43,4% na koniec 2016 r.
Na koniec 2017 r. udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu aktywów Grupy Emitenta uległ niewielkiemu obniżeniu do
42,9%. Udział zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu aktywów Emitenta uległ obniżeniu z 46,5% na koniec 2014 r. do
30,0% na koniec 2016 r. Na koniec 2017 r. udział zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu aktywów Grupy Emitenta uległ
niewielkiemu zwiększeniu do 30,8%. Istotna zmiana źródeł finansowania działalności Grupy Emitenta w 2015 r. w porównaniu do
2014 r. wynikała z zakończenia budowy nowej fabryki, która została sfinansowana długoterminowymi kredytami inwestycyjnymi oraz
dotacjami z UE (również rozliczanych długoterminowo w ramach rozliczeń międzyokresowych). Udział kapitałów własnych
w finansowaniu aktywów Emitenta ulegał systematycznemu zwiększeniu z 21,4% na koniec 2014 r. do 26,5% na koniec 2016 r. Na
koniec 2017 r. udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów Grupy Emitenta zmniejszył się do 26,4%.

B.8

Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru.
Nie dotyczy. Emitent nie sporządził informacji finansowych pro forma, ponieważ wg Zarządu Emitenta brak jest przesłanek do
sporządzenia takich informacji.

B.9

W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową.
Nie dotyczy. Prospekt nie zawiera prognoz lub też wyników szacunkowych. Do Daty Prospektu Emitent nie publikował żadnych
prognoz lub wyników szacunkowych.

B.10

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do
historycznych informacji finansowych.
Nie dotyczy. W odniesieniu do historycznych informacji finansowych biegły rewident wydał opinie bez zastrzeżeń.

B.11

W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb,
należy załączyć wyjaśnienie.
Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Grupy Emitenta jest wystarczający na pokrycie jej obecnych potrzeb.
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3.
C.1

DZIAŁ C – PAPIERY WARTOŚCIOWE
Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym
ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych.
Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu
na rynku regulowanym na GPW łącznie nie więcej niż 3.650.00 Akcji, w tym:







2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda,
215.000 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy) Akcji serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda,
135.600 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset) Akcji serii B1, o wartości nominalnej 1 zł każda,
17.532 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie) Akcje serii B2, o wartości nominalnej 1 zł każda,
nie więcej niż 1.281.868 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) Akcji serii
C, o wartości nominalnej 1 zł każda,
nie więcej niż 1.281.868 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) Praw Do Akcji.

Na podstawie Prospektu Ofertą objętych jest do 1.281.868 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset
sześćdziesiąt osiem) Akcji serii C oferowanych do objęcia przez Emitenta oraz do 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) Akcji serii B
oferowanych do sprzedaży przez Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, do 200.000 (dwieście tysięcy) akcji
serii A oferowanych do sprzedaży przez Edytę Stanek oraz do 135.600 (sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset) Akcji serii B1
oferowanych do sprzedaży przez Macieja Kaszyckiego. Maksymalna liczba Akcji serii C oferowanych do objęcia na podstawie
Prospektu wynika z wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określonego w § 1 Uchwały Emisyjnej. Podanie do
publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji serii A, B i B1 oferowanych do sprzedaży oraz emitowanych Akcji serii C, wraz
z informacją o liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54
ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej po zakończeniu procesu budowy „księgi popytu”.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 4 Ustawy o Obrocie Spółka jest zobowiązana zawrzeć z KDPW umowę, której przedmiotem będzie
rejestracja Akcji serii A, B, B1, B2 oraz Akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Rejestracja
wymienionych powyżej Akcji będzie jednoznaczna z nadaniem im kodu ISIN. Umowa z KDPW będzie też obejmowała rejestrację
Praw do Akcji serii C. Akcje serii A, B, B1, B2 oraz Akcje serii C i Prawa do Akcji serii C ulegną dematerializacji z chwilą ich
rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
W przypadku niedojścia emisji Akcji serii C do skutku, Emitent nie będzie ubiegał się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym akcji istniejących na podstawie niniejszego Prospektu.

C.2

Waluta emisji papierów wartościowych.
Akcje emitowane są w walucie polskiej (PLN).

C.3.

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. Wartość
nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej.
Kapitał zakładowy Emitenta został w pełni opłacony i wynosi w Dacie Prospektu 4.368.132,00 złotych i dzieli się na 4.368.132 Akcji
o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym:
a)
b)
c)
d)
e)

2.000.000 Akcji serii A;
2.000.000 Akcji serii A1;
215.000 Akcji serii B;
135.600 Akcji serii B1;
17.532 Akcji serii B2.

Wszystkie wyemitowane Akcje zostały w całości opłacone. W Dacie Prospektu wyemitowane Akcje serii A1 są akcjami imiennymi
uprzywilejowanymi. Akcje serii A, B, B1 oraz B2 są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Zamiana Akcji Spółki imiennych na akcje na
okaziciela oraz Akcji Spółki na okaziciela na akcje imienne jest dopuszczalna. Wyłączona jest zamiana Akcji Spółki na okaziciela na
Akcje Spółki imienne w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane. Zamiana Akcji Spółki imiennych uprzywilejowanych na Akcje
Spółki na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania.

C.4

Opis praw związanych z papierami wartościowymi.















Prawo do dywidendy.
Prawo głosu.
Prawo poboru akcji nowej emisji.
Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji.
Prawo do żądania zamiany akcji.
Prawo zbywania i obciążania akcji, w tym ustanawiania na nich zastawu i użytkowania.
Prawo przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Prawo żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem
sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, jeżeli żądanie zostanie zgłoszone najpóźniej na piętnaście dni
przed Walnym Zgromadzeniem.
Prawo przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu Spółki oraz prawo
żądania wydania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub też jej nieodpłatnego przesłania pocztą elektroniczną.
Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, jeżeli z takim
żądaniem występuje akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
Prawo zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym
Zgromadzeniem.
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C.5

Prawo do uzyskania informacji o Spółce zgodnie z art. 428 Ksh.
Prawo przeglądania księgi protokołów, a także żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
Prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Prawo złożenia wniosku przez akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów, by Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego
zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku, o którym mowa
powyżej, albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od
dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw
szczególnych.
Prawo wytoczenia powództwa o naprawienie wyrządzonej Spółce szkody, jeżeli Spółka nie wytoczy takiego powództwa
w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
Prawo żądania, by spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku
dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz
może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w Emitencie, w tym także jako
zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych.
Statut Emitent nie przewiduje ograniczeń w zbywaniu akcji.
Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie i Ustawy o Ofercie:









wymóg dopuszczenia papierów wartościowych objętych zatwierdzonym prospektem emisyjnym do obrotu na rynku
regulowanym;
wymóg pośrednictwa firmy inwestycyjnej przy dokonywaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo
obrotu papierami wartościowymi na rynku regulowanym,
zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego; zakaz nabywania lub
zbywania instrumentów finansowych przez osoby posiadające informacje poufne;
obowiązki informacyjne członków zarządów i rad nadzorczych, prokurentów i osób pełniących funkcje kierownicze;
obowiązki w zakresie ujawniania stanu posiadania akcji;
obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku: (i) nabycia akcji
uprawniających do wykonywania ponad 10% lub 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (ii) przekroczenia progu
33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (iii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu;
przymusowy wykyp akcji oraz przymusowy odkup akcji.

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia MAR:







zakaz wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
zakaz rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych;
zakaz bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
zakaz dokonywana manipulacji na rynku;
obowiązki informacyjne związane z dokonywaniem transakcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze;
zakaz dokonywania transakcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w okresie zamkniętym.

Ograniczenia wynikające z ochrony konkurencji:


obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentrancji przedsiębiorców.

Ograniczenia wynikające z umów zawartych przez akcjonariuszy Emitenta:


C.6

NEWBERG ML SPV Sp. z o.o. oraz Maciejowi Kaszyckiemu („Inwestorzy”) przysługuje umowne prawo przyłączenia się do
zbycia w przypadku zbywania przez Edytę Stanek lub Dawida Cycoń („Założyciele”) lub ich podmioty zależne akcji Emitenta
w liczbie prowadzącej do utraty posiadanej łącznie przez Założycieli, w tym za pośrednictwem podmiotów zależnych,
większości 75% głosów (dla NEWBERG ML SPV Sp. z o.o.) lub 70% głosów (w przypadku drugiego z Inwestorów) na Walnym
Zgromadzeniu na rzecz osoby trzeciej, tj. zbycia w ramach transakcji z nabywcą wszystkich posiadanych akcji Emitenta.
Uprawnienie wygasa z chwilą przydziału pierwszej akcji w Ofercie Publicznej.

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu
na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są
lub mają być przedmiotem obrotu.
Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym 2.000.000 (dwa miliony) Akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) Akcji serii
B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 135.600 (sto trzydzieści pięć tysięty sześćset) Akcji serii B1 o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
17.532 (siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie) Akcje serii B2 o wartości nominalnej 1 zł każda, do 1.281.868 (jeden milion
dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) Akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz do 1.281.868
(jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) Praw do Akcji serii C.
Niezwłocznie po zatwierdzeniu niniejszego Prospektu Emitent złoży odpowiednie wnioski na GPW o dopuszczenie i wprowadzenie
ww. akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym GPW.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcje Spółki nie są przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW.
Intencją Emitenta jest, by obrót na GPW dopuszczanymi i wprowadzanymi papierami wartościowymi rozpoczął się w możliwie
najkrótszym czasie.
W przypadku niedojścia emisji Akcji serii C do skutku, Emitent nie będzie ubiegał się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym akcji istniejących na podstawie niniejszego Prospektu.
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C.7

Opis polityki dywidendy.
Nadrzędną zasadą Zarządu Emitenta odnośnie polityki dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego
zysku i bieżących możliwości Emitenta. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, będzie kierował
się koniecznością zapewnienia Grupie Emitenta płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, w tym
niezbędnego do realizacji planowanych na lata do 2020 r. włącznie inwestycji Emitenta. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta
nie przewiduje wypłat dywidendy w 2018 r. W kolejnych latach, aż do zakończenia realizacji planowanych inwestycji, Emitent
zakłada wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20% – 25% skonsolidowanego zysku netto. Po zakończeniu realizacji planowanych
inwestycji Emitent zamierza zwiększyć skalę wypłaty dywidendy do poziomu co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto.
Należy zaznaczyć, iż Zarząd Emitenta, przy podejmowaniu decyzji odnośnie do rekomendacji wypłaty dywidendy w przyszłości
będzie brał pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową Emitenta, cele strategiczne oraz efektywność
planowanych przez Emitenta projektów inwestycyjnych.
Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę m.in.
rekomendację Zarządu w tym zakresie, przy czym rekomendacja Zarządu nie ma wiążącego charakteru dla zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
W okresie objętymi historycznymi informacjami finansowymi oraz w 2018 r. do Daty Prospektu Emitent nie dokonał wypłaty
dywidendy.
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4.
D.1

DZIAŁ D – RYZYKO
Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego branży.
Poniżej zostały wskazane czynniki ryzyka charakterystyczne dla Emitenta i dla otoczenia w jakim prowadzona jest jego działalność.
Kolejność ich prezentacji nie stanowi wskazówki co do prawdopodobieństwa ich wystąpienia lub ich istotności:
Kluczowe czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta:

a)

Grupa Emitenta może nie zrealizować zakładanej strategii rozwoju, co może wpłynąć negatywnie na jej sytuację finansową
i tempo jej rozwoju.
b) Emitent może pozyskać z emisji Akcji niższe środki pieniężne niż zakładane, co może wpłynąć negatywnie na jej sytuację
finansową i tempo jej rozwoju.
c) Grupa Emitenta może w przyszłości nie być w stanie zapewnić dodatkowych źródeł finansowania rozwoju, co może wpłynąć
negatywnie na jej sytuację finansową i tempo jej rozwoju.
d) Prowadzone przez Emitenta projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne mogą nie zakończyć się sukcesem, mogą ulec
opóźnieniu lub mogą okazać się droższe od zakładanych budżetów, co może wpłynąć negatywnie na jej sytuację finansową
i tempo jej rozwoju.
e) Istotny odbiorca produktów Grupy Emitenta może zrezygnować ze współpracy z Emitentem, co może wpłynąć negatywnie na
jej sytuację finansową.
f) Grupa Emitenta wykazuje wysokie zadłużenie, co może istotnie negatywnie wpływać na możliwość dalszego zwiększania
zaangażowania obcych źródeł finansowania.
g) Banki lub pożyczkodawcy mogą zażądać wcześniejszej spłaty zobowiązań Grupy Emitenta, co może prowadzić do utraty
płynności przez Emitenta.
h) Instytucje, które przyznały Grupie Emitenta dotacje ze środków UE mogą zażądać ich zwrotu, co może wpłynąć negatywnie na
jej sytuację finansową i tempo jej rozwoju.
i) Emitent może być pozbawiony możliwości otrzymania dalszych dotacji. Sankcja taka może skutkować zmniejszeniem
możliwości pozyskania finansowania projektów realizowanych przez Emitenta i tym samym negatywnie wpływać na sytuację
finansową Emitenta oraz możliwości jego rozwoju.
j) Działalność Grupy Emitenta może ulec czasowemu lub całkowitemu wstrzymaniu w wyniku pożaru, katastrofy lotniczej, awarii,
strajku lub innego zdarzenia losowego.
k) Grupa Emitenta nie gwarantuje, że uzyska lub utrzyma ochronę patentową na zgłoszone wynalazki. Brak patentów może
prowadzić do osłabienia pozycji Emitenta na rynku i pogorszenie jego sytuacji finansowej.
l) Emitent nie gwarantuje, że utrzyma ochronę informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa.
m) Grupa Emitenta może nie pozyskiwać kontraktów w ramach zamówień publicznych lub być wykluczona z postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego, co może powodować zmniejszenie osłabienie pozycji Emitenta na rynku i pogorszenie
jego sytuacji finansowej.
n) Zaostrzenie norm środowiskowych może prowadzić do zmniejszenia rentowności działalności Grupy Emitenta z uwagi na
wzrost kosztów przystosowania się do zaostrzonych wymogów.
Kluczowe czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
D.3

Koszty pracy mogą wzrosnąć co spowoduje wzrost kosztów operacyjnych oraz prowadzonych projektów badawczorozwojowych przez Grupę Emitenta.
Konkurencyjne podmioty mogą wynaleźć i wprowadzić na rynek inne produkty lub korzystniejsze technologie w zakresie fotowoltaiki,
co może negatywnie ograniczyć popyt na produkty i zastosowanie technologii opracowywanej przez Grupę Emitenta.
Poziom stóp procentowych oraz kursy walutowe mogą podlegać zmianom, co może wpłynąć negatywnie na sytuację
finansową Grupy Emitenta i tempo jej rozwoju.
Inwestycje realizowane ze środków publicznych mogą ulec ograniczeniu, co przy braku wystarczającej dywersyfikacji klientów
lub oferowanych produktów może wpłynąć negatywnie na sytuację finansową Grupy Emitenta.
Ceny materiałów oraz podzespołów, w tym ogniw fotowoltaicznych mogą wzrosnąć co może wpłynąć negatywnie na sytuację
finansową Grupy Emitenta i tempo jej rozwoju.
Ceny produktów fotowoltaicznych ulegają obniżeniu co może wpłynąć negatywnie na sytuację finansową Grupy Emitenta
i tempo jej rozwoju.
Może nastąpić zmiana przepisów prawa lub przyjętych standardów wpływając na działalność Grupy Emitenta i perspektywy jej
rozwoju.
Polityka poszczególnych krajów i organizmów międzynarodowych może negatywnie wpływać na działalność Grupy Emitenta
i perspektywy jej rozwoju.
Wymogi z zakresu ochrony środowiska mogą negatywnie wpływać na rentowność działalności Grupy Emitenta z uwagi na
wzrost kosztów przystosowania się do zaostrzonych wymogów.

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych.
Poniżej zostały wskazane czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla papierów wartościowych Emitenta. Kolejność ich prezentacji nie
stanowi wskazówki co do prawdopodobieństwa ich wystąpienia lub ich istotności:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Emitent może odstąpić od Oferty Publicznej;
Oferta Publiczna może nie dojść do skutku;
Wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego może ulec opóźnieniu;
Akcje mogą nie zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
Jeżeli Emitent nie spełni wymagań określonych w Regulaminie GPW lub w Ustawie o Ofercie, Akcje mogą zostać wykluczone
z obrotu na GPW;
Akcje Oferowane mogą zostać nieprzydzielone w wyniku błędnego wypełnienia formularza zapisu lub niedokonaniem
wymaganej wpłaty w określonych terminach;
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Ograniczona płynność Akcji może negatywnie wpłynąć na cenę rynkową Akcji;
Raporty dotyczące Spółki publikowane przez analityków giełdowych mogą mieć wpływ na kurs notowań Akcji;
Inwestowanie w Akcje wiąże się z ryzykiem nieprzewidywalnych zmian kursów akcji;
Wartość Akcji dla inwestorów zagranicznych może ulec obniżeniu na skutek zmienności kursów walutowych;
PDA mogą zostać niedopuszczone do obrotu lub ich dopuszczenie może zostać opóźnione;
W przypadku niedojścia emisji Akcji serii C do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji do obrotu giełdowego wpłaty wniesione
przez inwestorów zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek;
Reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych mogą negatywnie wpłynąć na rynek kapitałowy w Polsce i cenę Akcji.
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5.
E.1

DZIAŁ E – OFERTA
Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty
pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego.
Ze względu na fakt, iż w Dacie Prospektu nie jest znana Cena Akcji Oferowanych, niemożliwe jest precyzyjne określenie wielkości
wpływów brutto z emisji Akcji serii C. Spółka planuje pozyskać z emisji Akcji Serii C środki pieniężne netto w kwocie ok. 35 mln zł.
Całkowite szacunkowe koszty emisji Akcji serii C wyniosą maksymalnie ok. 2 mln zł, w tym:


do 1,85 mln zł – maksymalny szacunkowy koszt sporządzenia Prospektu Emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa
i oferowania Akcji serii C (w tym prowizja za plasowanie),
0,15 mln zł – szacunkowy koszt promocji marketingowej oraz pozostałe koszty przygotowania i przeprowadzenia planowanej
Oferty.



Złożenie zapisu na Akcje Serii C nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien jednak zwrócić uwagę na inne koszty
pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Serii C, w tym w szczególności koszty prowizji maklerskiej na złożenie
zlecenia/zapisu, założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego, oraz inne możliwe koszty bankowe związane
z dokonywaniem wpłaty na Akcje Serii C.
Szczegółowe informacje na temat rzeczywistych kosztów Oferty zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości
w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Koszty plasowania Akcji Sprzedawanych obciążają Akcjonariuszy Sprzedających.

E.2a

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów
pieniężnych.
Ponieważ w Dacie Zatwierdzenia Prospektu nie jest znana cena Akcji serii C dokładne określenie wpływów z emisji Akcji serii C jest
niemożliwe. Zgodnie z wstępnymi szacunkami Emitenta oczekiwane wpływy netto z emisji Akcji serii C (po uwzględnieniu
wszystkich szacowanych kosztów emisji) wyniosą ok. 35 mln zł.
Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Akcji serii C oraz rzeczywistych kosztów Oferty zostaną
przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu subskrypcji Akcji Oferowanych w formie raportu bieżącego w trybie art. 56
ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Wykorzystanie wpływów z emisji Akcji serii C
Środki z emisji Akcji serii C przeznaczone zostaną na realizację strategicznych projektów inwestycyjnych oraz badawczorozwojowych ML SYSTEM S.A. (projekty zostały przedstawione w kolejności priorytetów ich realizacji przez Emitenta):
1.

Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego

2.

Rozwój sprzedaży produktów Emitenta na wybranych rynkach zagranicznych (w tym ich certyfikacja)

19,0 mln zł.
6,2 mln zł.

3.

Idea Lab – rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System

5,0 mln zł.

4.

ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV –

4,8 mln zł.

1. Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego

19,0 mln zł

Projekt został rozpoczęty w grudniu 2017 roku, wydatki inwestycyjne ponoszone będą od 2018 roku. Planowana data zakończenia
inwestycji to koniec sierpnia 2020 r. Łączna planowana wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 38.793 tys. zł (w tym 32.793 tys.
zł stanowią wydatki kwalifikowalne projektu podlegające dofinansowaniu ze środków pomocowych UE w wysokości ok. 70%
– łączna maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach działania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na
lata 2014-2020 wynosi 19.666 tys. zł, a ok. 6 mln zł stanowić będą niekwalifikowalne wydatki dotyczące budowy nowej fabryki,
w której zlokalizowane będą maszyny i urządzenia). Do Daty Prospektu Emitent nie poniósł wydatków inwestycyjnych w zakresie
tej inwestycji. Zakres inwestycji obejmuje zakup środków trwałych (m.in. linię do depozycji transparentnych powłok
przewodzących, system do mycia, system do enkapsulacji, laser) oraz usługę parametryzacji zakupionych środków trwałych.
Celem inwestycji jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego modułu fotowoltaicznego Quantum Glass, z wykorzystaniem
ogniw fotowoltaicznych opartych o kropki kwantowe (QDSC) – transparentnej szyby generującej prąd. ML System posiada
ochronę patentową rozwiązania. Produkt jest wynikiem prowadzonych przez Emitenta we własnym zakresie prac badawczych.
Inwestycja realizowana będzie w Zaczerniu na nieruchomości należącej do Emitenta. Do zakończenia realizacji inwestycji
niezbędne jest zaaranżowanie 19 mln zł wkładu własnego (pozostała kwota będzie pochodzić z przyznanego Emitentowi
dofinansowania ze środków UE). Wartość ta będzie wystarczająca do zakończenia inwestycji.
Poniżej przedstawiono harmonogram planowanych wydatków dotyczących inwestycji Quantum Glass (tys. zł):
Wyszczególnienie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem planowane wydatki projektu, w tym:

11 400

15 200

12 193

11 400

7 340

387

-

7 860

11 806

środki własne Emitenta
pozyskane dofinansowanie z UE

Źródło: Emitent
2. Rozwój sprzedaży produktów Emitenta na wybranych rynkach zagranicznych
(w tym ich certyfikacja)

6,2 mln zł

Grupa Emitenta będzie kontynuować działania zmierzające do rozwoju sprzedaży swoich produktów na wybranych rynkach
zagranicznych. W pierwszej kolejności sprzedaż zagraniczna będzie rozwijana w dwóch kluczowych kierunkach: (i) w wybranych
krajach europejskich, tj. Norwegii, Szwecji, Danii, Włoszech, Francji, Chorwacji, Belgii i Hiszpanii oraz (ii) Australii. Bezwzględnym
wymogiem sprzedaży produktów na tych rynkach jest posiadanie certyfikatów ISO (9001, 14001, OHSAS, 50001), które Emitent
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już posiada. Natomiast niezbędna jest również certyfikacja produktów zgodnie z lokalnymi i specyficznymi wymaganiami. Emitent
oszacował, iż koszt wymaganej certyfikacji produktów we wskazanych krajach europejskich wyniesie ok. 1,45 mln zł, a w Australii
ok. 0,14 mln zł. Dodatkowo Grupa Emitenta poniesie koszty związane z uruchomieniem sprzedaży, wsparciem technicznym
i marketingowym dla pozyskanych partnerów lub dystrybutorów, które zgodnie z szacunkiem Emitenta wyniosą ok. 1,76 mln zł we
wskazanych krajach europejskich oraz ok. 0,59 mln zł w Australii. Łączne szacunkowe koszty uruchomienia sprzedaży na ww.
rynkach zagranicznych wynoszą ok. 3,94 mln zł, z czego 3,2 mln zł pochodzić będzie z wpływów z emisji Akcji, a pozostałe koszty
zostaną sfinansowane ze środków własnych Emitenta. Dodatkowo przeznaczone zostanie 3 mln zł na kapitał obrotowy związany
z obsługą rynków eksportowych (kwota 3 mln zł pochodzić będzie w całości ze środków z emisji Akcji i będzie wystarczająca na
zasilenie kapitału obrotowego sprzedaży zagranicznej). Cel ten realizowany będzie przez spółkę zależną Emitenta (ML SYSTEM+
Sp. z o.o.).
3. Idea Lab – rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System

5,0 mln zł

Projekt został rozpoczęty w styczniu 2018 r., a zakończenie jego realizacji planowane jest na koniec czerwca 2019 r. Łączna
planowana wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 17.306 tys. zł i w całości stanowi wydatki kwalifikowalne projektu
podlegające dofinansowaniu ze środków pomocowych UE w wysokości ok. 70% – łączna maksymalna wartość dofinansowania
projektu w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
wynosi 10.384 tys. zł). Do Daty Prospektu Emitent nie poniósł wydatków inwestycyjnych w zakresie tej inwestycji. Zakres projektu
obejmuje zakup środków trwałych i oprogramowania na potrzeby przygotowywania prototypów, demonstratorów i pilotażowej,
krótkoseryjnej produkcji obiektów Smart City. Realizacja projektu zakłada rozbudowę zaplecza infrastrukturalnego istniejącego
w Spółce Działu Badawczo-Rozwojowego. Rozbudowane zostanie istniejące Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe
(FCBR) oraz utworzone zostanie Centrum Badawcze Mikroukładów Elektronicznych (CBME). Elementem wzmacniającym cele
projektu będzie utworzenie tzw. Live Lab – laboratorium doświadczalnego – demonstratora rozwiązań BIPV w warunkach
rzeczywistych, stanowiącego połączenie FCBR oraz CBME – a także prowadzenie badań nad rozwiązaniami BIPV w obiektach
wielkogabarytowych w skali makro. Prace prowadzone z wykorzystaniem zakupionej infrastruktury obejmować będą m.in.
opracowanie układów elektronicznych z wykorzystaniem układów mikroprocesorowych, energetycznie dodatnimi systemami
fasadowymi oraz nowoczesnymi materiałami do zastosowań w fotowoltaice, w tym materiałów półprzewodnikowych oraz
dielektrycznych – w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Rozwinięcie i poszerzenie wiedzy na powyższe tematy materiałów
pozwoli na wykorzystanie unikatowych właściwości optoelektronicznych do celów poprawy wydajności ogniw fotowoltaicznych oraz
do całych rozwiązań systemowych jakimi są np. fasady, dachy PV czy obiekty małej architektury. Celem realizacji projektu będą
nowe produkty (lub ich elementy) i usługi, które przyczynią się do zwiększenia wydajności, żywotności oraz rozszerzenia
możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych (ze szczególnym skupieniem się na rozwiązaniach PV dla fasad energetycznie
dodatnich), w tym również w zakresie małej architektury (w tym z zakresu Smart City) poprzez opracowywanie własnych,
dedykowanych do konkretnych rozwiązań systemowych, układów elektronicznych mogących zawierać w swojej budowie
zaawansowane układy mikroprocesorowe oraz wyświetlacze zmiennej treści. Emitent poszerzy również portfel usług
o specjalistyczne usługi dotyczące inspekcji obiektów w skali makro. Inwestycja realizowana będzie w Zaczerniu na nieruchomości
należącej do Emitenta. Do zakończenia realizacji inwestycji niezbędne jest zaaranżowanie 6,9 mln zł wkładu własnego (w tym 5,0
mln zł pochodzić będzie z emisji Akcji serii C, pozostała kwota wkładu własnego inwestycji będzie pochodzić ze środków własnych
wypracowanych z działalności operacyjnej Grupy Emitenta). Wartości te będą wystarczające do zakończenia inwestycji,
uwzględniając 10,4 mln zł pozyskanego już dofinansowania.
Poniżej przedstawiono harmonogram planowanych wydatków dotyczących inwestycji (tys. zł):
Wyszczególnienie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem planowane wydatki projektu, w tym:

11 003

6 303

-

środki własne Emitenta

4 401

2 521

-

pozyskane dofinansowanie z UE

6 602

3 782

-

Źródło: Emitent
4. ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV –

4,8 mln zł

Inwestycja realizowana od kwietnia 2016 r., planowane zakończenie rzeczowe inwestycji jest szacowane do końca IV kwartału 2018 r.
Łączna planowana wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 33.878 tys. zł, w tym 29.649 tys. zł to wydatki kwalifikowalne projektu
podlegające dofinansowaniu ze środków pomocowych UE w wysokości ok. 70% – łączna maksymalna wartość dofinansowania
projektu w ramach działania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 wynosi 20.000 tys. zł). Do Daty
Prospektu Emitent poniósł wydatki w wysokości 22.457 tys. zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę nowej hali produkcyjnej
2
wraz z częścią magazynową oraz zapleczem technicznym i biurowym (3,2 tys. m ) oraz dostawę maszyn i urządzeń takich jak m.in.
linia do utwardzania szkła cienkiego metodą dyfuzji jonów, laser do cięcia i wiercenia otworów, linia autoklaw, linia do łączenia ogniw
w łańcuchy stringów, urządzenia do kontroli ogniw i paneli fotowoltaicznych itp. W celu zapewnienia prawidłowej współpracy
zakupionych środków trwałych zostaną one sparametryzowane w takty produkcyjne. Celem inwestycji jest wdrożenie do seryjnej
technologii własnej, opatentowanej technologii zastosowania ultralekkiego szkła metodą wymiany jonów, dzięki czemu na rynek
zostanie wprowadzony ultralekki panel fotowoltaicznych z wykorzystaniem cienkiego szkła – ULTRAPV. Inwestycja realizowana jest
w Zaczerniu na nieruchomości należącej do Emitenta. Do zakończenia realizacji inwestycji niezbędne jest zaaranżowanie jeszcze
4,8 mln zł wkładu własnego. Wartość ta będzie wystarczająca do zakończenia inwestycji.
W zakresie wszystkich przedstawionych powyżej inwestycji rozwojowych oraz projektów badawczych Emitent podpisał już umowy
o dofinansowanie z dotacji UE. Powyżej przedstawione projekty inwestycyjne (oznaczone pkt. 1 oraz pkt. 3 i pkt. 4) będą realizowane
przez Emitenta. Rozwój sprzedaży produktów Emitenta na wybranych rynkach zagranicznych (pkt. 2) będzie realizowany przez spółkę
zależną Emitenta (ML SYSTEM+ Sp. z o.o.). W związku z tym środki pozyskane z emisji Akcji serii C, w zakresie w jakim cel emisji ma
realizować spółka zależna Emitenta, Emitent zamierza jej przekazać poprzez jej dokapitalizowanie, udzielenie pożyczki na warunkach
rynkowych lub objęcie na rynkowych warunkach przez Emitenta wyemitowanych przez nią obligacji.
W przypadku pozyskania wpływów z emisji Akcji niższych od zakładanych, Emitent w pierwszej kolejności przeznaczy je na
zakończenie realizacji inwestycji ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV,
natomiast realizacja kolejnych projektów będzie dostosowywana do planowanych harmonogramów i dostępnych źródeł ich
finansowania.
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W przypadku wystąpienia okoliczności, zarówno wewnętrznych, tj. leżących po stronie Emitenta, jak i zewnętrznych, tj. niezależnych
od Emitenta, które uniemożliwią albo w istotny sposób utrudnią realizację ww. celów w założonym czasie lub wyniki analizy
opłacalności poszczególnych celów (projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych czy też ekspansji na rynkach
zagranicznych) wskażą na wyższe korzyści ekonomiczno-finansowe, Emitent rozważy możliwość (i) przesunięć kwot pomiędzy ww.
celami, (ii) przesunięcia w czasie realizacji ww. celów lub (iii) ich zmiany, częściowej lub całkowitej. O planowanych istotnych
zmianach w tym zakresie Emitent poinformuje w formie Raportu Bieżącego. Emitent zaznacza jednak, że dokonywanie zmian
w zakresie celów emisji opisanych powyżej nie jest jego intencją.
W przypadku uzyskania w wyniku emisji Akcji serii C wpływów niższych niż planowane, w Dacie Prospektu Emitent nie przewiduje
odstąpienia od realizacji któregokolwiek z celów emisyjnych. W przypadku niedoboru środków pieniężnych pozyskanych w wyniku
emisji Akcji serii C, Emitent będzie finansował realizację ww. celów z wykorzystaniem innych źródeł kapitału obcego (pozyskanych
np. w wyniku emisji obligacji lub zwiększenia zadłużenia z tytułu kredytów), ewentualnie Emitent może dokonać redukcji wydatków
w ramach poszczególnych celów emisyjnych lub zmienić ich harmonogram.
W przypadku uzyskania przez Emitenta wpływów wyższych niż planowane, Emitent przeznaczy je na sfinansowanie kolejnych
potencjalnych projektów badawczo-rozwojowych Emitenta lub na zasilenie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.
Do momentu wykorzystania wszystkich środków uzyskanych w ramach w emisji Akcji serii C, Emitent może przejściowo lokować
środki uzyskane z emisji Akcji serii C na lokatach bankowych lub w bezpieczne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (np.
obligacje Skarbu Państwa). Środki pozyskane z emisji Akcji serii C nie będą wykorzystane do spłaty kredytów, pożyczek lub
obligacji.
Nie jest możliwe przedstawienie przez Emitenta w Dacie Prospektu bardziej szczegółowych informacji na temat wykorzystania
środków pozyskanych w ramach z emisji Akcji serii C.

E.3.

Opis warunków oferty.
Przedmiotem Oferty jest:



do 1.281.868 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) Akcji serii C,
do 215.000 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy) Akcji serii B, do 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji serii A oraz do
135.600 (sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset) Akcji serii B1 (Akcje Sprzedawane),

oferowanych przez Emitenta (Akcje serii C) oraz Sprzedających (Akcje Sprzedawane) w ofercie publicznej. Wartość nominalna
jednej akcji wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty).
Akcje serii C oraz Akcje Sprzedawane oferowane są inwestorom w dwóch transzach:



Transzy Inwestorów Indywidualnych (wyłącznie Akcje serii C);
Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (Akcje serii C oraz Akcje Sprzedawane).

Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferujący przeprowadzi tzw. book building – proces tworzenia
księgi popytu na akcje oferowane, mający na celu:



zidentyfikowanie Inwestorów Instytucjonalnych zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych,
określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane.

Oferta zostanie przeprowadzona według następującego harmonogramu:
Harmonogram oferty
do 17.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny

od 18.05.2018 r. do 28.05.2018 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych

od 18.05.2018 r. do 29.05.2018 r.

Proces budowy księgi popytu

do 29.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
ogółem oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

od 30.05.2018 r. do 05.06.2018 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

do 11.06.2018 r.

Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW

do 11.06.2018 r.

Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej w porozumieniu z Oferującym. Informacja o zmianie
powyższych terminów zostanie podana do publicznej wiadomości przed upływem terminu, którego zmiana dotyczy w formie
komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku gdy zmiana terminów Oferty
spowoduje zajście zdarzenia o którym mowa w art. 51. Ustawy o Ofercie, informacja o tym zostanie przekazana w trybie aneksu do
Prospektu.
Informacja o zawieszeniu Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie aneksu
do Prospektu w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt.
Przed rozpoczęciem procesu budowy księgi popytu oraz zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych Emitent, na podstawie
rekomendacji Oferującego ustali Cenę Maksymalną dla jednej Akcji Oferowanej, w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt.1 Ustawy o Ofercie.
Wysokość Ceny Maksymalnej zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu.
Informacja o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji serii C zostanie podana przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych poprzez przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie) do KNF oraz do
publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt oraz w formie raportu bieżącego, zgodnie z art. 56 Ustawy
o Ofercie.
Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oraz oferowanych Akcji serii C,
wraz z informacją o liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie
art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej po zakończeniu procesu budowy księgi popytu.
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Możliwe jest samodzielne odstąpienie od Oferty przez Akcjonariuszy Sprzedających (lub niektórych z nich) lub odstąpienie od Oferty
przez Emitenta, przy uwzględnieniu rekomendacji Oferującego. Nie przewiduje się możliwości kontynuowania Oferty przez
Akcjonariuszy Sprzedających (lub niektórych z nich) w przypadku odstąpienia od Oferty przez Emitenta.
Ponadto zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, Inwestorowi, który złożył zapis przed przekazaniem do publicznej
wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji serii A, B, B1 oraz C, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków
prawnych złożonego zapisu przez Oświadczenie na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane
papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji.
Zapisy i wpłaty w Transzy Inwestorów Indywidualnych
Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi za pośrednictwem
systemu informatycznego GPW, w chwili składania zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych inwestor
musi posiadać na rachunku w domu maklerskim przyjmującym zapis środki pieniężne w złotych polskich w kwocie stanowiącej
iloczyn liczby akcji objętych zapisem oraz maksymalnej ceny emisyjnej, powiększone o kwotę stanowiącą prowizję domu
maklerskiego przyjmującego zapis. Środki te zostaną zablokowane w chwili składania zapisu na Akcje Oferowane.
W Transzy Inwestorów Indywidualnych inwestor może złożyć zapis na co najmniej 25 akcji. Zapisy na mniej niż 25 akcji nie będą
przyjmowane. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, przy czym łącznie zapisy złożone w jednym podmiocie przyjmującym
zapisy nie mogą przekroczyć liczby Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapisy złożone łącznie w jednym
podmiocie i opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów
Indywidualnych. Złożenie zapisu w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych w jednym podmiocie przyjmującym zapisy nie
ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów w innych podmiotach przyjmujących zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
Złożenie zapisu w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych.
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w Vestor Dom Maklerski SA w jego siedzibie
– Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa oraz w punktach obsługi klienta Biura maklerskiego ALIOR BANK S.A. i domów
maklerskich – członków konsorcjum zorganizowanego przez Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. Lista punktów obsługi klienta,
w których będą przyjmowane zapisy zostanie opublikowana zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie w formie komunikatu
aktualizującego (w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt) oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki oraz Oferującego
do dnia rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane.
Zapisy i wpłaty w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Inwestor, który otrzymał zaproszenie do złożenia zapisu, powinien złożyć zapis na liczbę akcji wymienioną w zaproszeniu do
złożenia zapisu wystosowanym przez Oferującego. W przypadku złożenia przez inwestora zapisu na liczbę akcji wyższą niż
określona w wezwaniu do złożenia zapisu inwestor musi liczyć się z możliwością przydzielenia mu mniejszej liczby akcji, jednak nie
mniejszej niż zagwarantowana w przekazanym wezwaniu do złożenia zapisu. W przypadku, gdy inwestor złoży zapis na mniejszą
liczbę akcji niż wskazana w wezwaniu, musi liczyć się z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji niż określona w zapisie lub
nieprzydzielenia akcji, z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia księgi popytu.
Inwestor, który nie otrzymał zaproszenia do złożenia zapisu, może złożyć zapis na liczbę akcji nie mniejszą niż 3.000 i nie większą
niż liczba akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji niż
liczba akcji oferowana w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapis taki będzie traktowany jak zapis na liczbę Akcji Oferowanych
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
Złożenie zapisu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie ogranicza prawa do złożenia zapisu w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane przez Vestor Dom Maklerski S.A. w jego
siedzibie – Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

E.4

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty.
Do osób zaangażowanych w Ofertę Publiczną należą:
Oferujący
Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie – pełniący rolę Oferującego odpowiedzialnego za pośredniczenie
w proponowaniu nabycia Akcji Oferowanych oraz pełniący rolę organizatora i koordynatora projektu polegającego na przygotowaniu
i przeprowadzeniu Oferty Publicznej (w tym także sporządzenia Prospektu, zgodnie z zakresem wskazanym w oświadczeniu
Oferującego) oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego na rynku
regulowanym GPW.
Oferujący nie posiada papierów wartościowych Emitenta.
Wynagrodzenie Oferującego jest częściowo uzależnione od sukcesu Oferty Publicznej, dlatego też jest on zainteresowany, aby
Akcje Oferowane zostały objęte w jak największej liczbie i po możliwie najwyższej cenie.
Pomiędzy działaniami Oferującego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.
Współoferujący
Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. pełni rolę Współoferującego i jest podmiotem odpowiedzialnym za pośredniczenie
w proponowaniu nabycia Akcji Oferowanych w transzy Inwestorów Indywidualnych. Wynagrodzenie Biura Maklerskiego ALIOR
BANK S.A. z siedzibą w Warszawie jest częściowo uzależnione od sukcesu Oferty Publicznej, dlatego też jest on zainteresowany,
aby Akcje Oferowane zostały objęte w jak największej liczbie i po możliwie najwyżej cenie.
Współoferujący nie posiada papierów wartościowych Emitenta.
Pomiędzy działaniami Współoferującego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.
Według wiedzy Emitenta nie występują inne interesy, w tym konflikt interesów, osób fizycznych i prawnych zaangażowanych
w Ofertę o istotnym znaczeniu dla Oferty.
Doradca Finansowy
ADDVENTURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie – pełniący funkcję Doradcy Finansowego Emitenta
przy przeprowadzaniu Publicznej Oferty Akcji Emitenta w zakresie wskazanym w oświadczeniu zamieszczonym w prospekcie
– z uwagi na uzgodnione z Emitentem wynagrodzenie uzależnione od wysokości środków pieniężnych uzyskanych w Ofercie
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Publicznej, a także obowiązek dochowania należytej staranności przy realizacji umowy zawartej z Emitentem oraz bezpośredni
związek jakości świadczonych usług z powodzeniem Publicznej Oferty, Doradca Finansowy jest zainteresowany, aby Akcje
Oferowane zostały objęte w jak największej liczbie i po możliwie najwyższej cenie.
Podmiot powiązany z Doradcą Finansowym posiada papiery wartościowe Emitenta.
Pomiędzy działaniami Doradcy Finansowego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.
Zarząd Emitenta oraz Akcjonariusze Emitenta
Celem Zarządu jest pozyskanie z emisji nowych Akcji serii C w ramach oferty publicznej prowadzonej na podstawie niniejszego
Prospektu kapitału w kwocie ok. 35 mln złotych netto oraz wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta oraz Akcjonariusze Emitenta są zainteresowani tym, aby Spółka pozyskała kapitał przy
oczekiwanym poziomie rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy, a także uzyskała zgodę na dopuszczenie Akcji do obrotu na
rynku regulowanym. Z uwagi na fakt, iż część Akcjonariuszy planuje sprzedaż posiadanych Akcji są oni zainteresowani, aby Akcje
Oferowane zostały objęte w jak największej liczbie i po możliwie najwyższej cenie.
Biegły rewident
POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pełniąc funkcję Biegłego Rewidenta, jest podmiotem odpowiedzialnym za
wydanie opinii o historycznych informacjach finansowych. Wynagrodzenie Biegłego Rewidenta jest niezależne od przebiegu
procesu oferowania Akcji i ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, ani też Biegły Rewident ani osoby
fizyczne działające w jego imieniu nie są akcjonariuszami Emitenta ani nie posiadają kapitałowych papierów wartościowych
Emitenta lub jego podmiotów zależnych.

Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży.
E.5

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu "lock-up": strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego
zakazem sprzedaży.
W Dacie Prospektu:


Edyta Stanek planuje sprzedaż do 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji serii A,



Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planuje sprzedaż do 215.000 (słownie: dwieście piętnaście
tysięcy) Akcji serii B.



Maciej Kaszycki planuje sprzedaż do 135.600 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset) Akcji serii B1.

Akcje serii A, B i B1 są akcjami na okaziciela.
W dniu 9 kwietnia 2018 r. Oferujący zawarł z Edytą Stanek oraz Dawidem Cycoń, w dniu 20 kwietnia 2018 r. z Addventure Sp. z o.o.
i Wspólnicy Sp.k., a w dniu 25 kwietnia 2018 r. z Newberg ML SPV Sp. z o.o. umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami (lockup agreement), na podstawie których ww. akcjonariusze zobowiązali się, że w okresie 12 miesięcy, liczonych od dnia następującego
po dniu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej, a w przypadku Newberg ML SPV Sp. z o.o. w okresie do 31 grudnia
2018 r. („okres lock-up” w rozumieniu każdej z umów) nie będą bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego: (a) zbywać żadnych
posiadanych przez siebie akcji Spółki bądź (b) rozporządzać nimi w jakikolwiek inny sposób, który mógłby rodzić konsekwencje
w postaci zmiany posiadania (własności) akcji Spółki lub instrumentów pochodnych opartych na akcjach Spółki (z wyłączeniem
zaciągania zobowiązań do zbycia, w tym zobowiązań warunkowych, których skutek rozporządzający ma nastąpić po dacie
zakończenia okresu lock-up), a w szczególności do niezastawiania akcji Spółki pod zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez
siebie lub osoby trzecie (z wyłączeniem dokonywania zmiany w zakresie zabezpieczeń już ustanowionych), a Oferujący zobowiązał
się wobec akcjonariuszy takiej zgody na rozporządzenie akcjami Spółki nie odmówić, ani nie opóźniać bez uzasadnienia,
w przypadku, gdy w opinii Oferującego czynności te nie spowodują negatywnych skutków dla interesów inwestorów posiadających
akcje Spółki dopuszczone do obrotu na GPW, w tym Akcje Oferowane. Zobowiązania ww. akcjonariuszy dotyczą zarówno akcji
Spółki będących własnością lub posiadanych przez ww. akcjonariuszy w dniu zawarcia umowy, jak i akcji Spółki, które
akcjonariusze obejmą lub nabędą w czasie trwania okresu lock-up. Rozporządzenie akcjami Spółki przez ww. akcjonariuszy
w trakcie trwania okresu lock-up może mieć miejsce wyłącznie w następujących przypadkach: (a) sprzedaży lub zamiany akcji
Spółki w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, (b) dokonania przez Spółkę
skupu akcji własnych (tzw. „buy-back”), (c) zbycia akcji Spółki w wyniku zastosowania się przez akcjonariusza do prawomocnego
orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej nakazujących mu zbycie akcji Spółki, (d) przeniesienia akcji Spółki na
następcę prawnego akcjonariusza oraz (e) zbycia lub przeniesienia akcji Spółki w wyniku prowadzonego postępowania
upadłościowego lub likwidacyjnego. Edyta Stanek i Newberg ML SPV Sp. z o.o. mogą również zbywać Akcje Spółki w ramach
Oferty Publicznej. Umowy zostały zawarte na czas określony i wygasają (a) w przypadku niedojścia do skutku Oferty Publicznej do
dnia 31 grudnia 2018 r., albo (b) w przypadku, gdy umowa o oferowanie zawarta przez Spółkę z Oferującym dotycząca pełnienia
przez Oferującego roli oferującego w ramach Oferty Publicznej zostanie rozwiązana przed dokonaniem przydziału Akcji
Oferowanych w Ofercie Publicznej – w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, albo (c) z dniem upływu okresu lock-up.
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Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą.
E.6

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość
i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę.
Według najlepszej wiedzy Zarządu według stanu w Dacie Prospektu akcjonariat Emitenta przedstawiał się następująco:

Tabela: Struktura Akcjonariatu Emitenta w Dacie Prospektu
Akcjonariusz

Liczba Akcji
(szt.)

Seria Akcji

Udział
w kapitale
zakładowym (%)

Udział
w ogólnej liczbie
głosów (%)

Edyta Stanek

2 000 000

A, A1

45,79%

47,11%

Dawid Cycoń

2 000 000

A, A1

45,79%

47,11%

Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

215 000

B

4,92%

3,38%

Pozostali

153 132

B1, B2

3,51%

2,40%

4 368 132

-

100,0%

100,0%

Razem

Źródło: Emitent
Tabela: Struktura akcjonariatu Emitenta po ofercie przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii C zostaną w niej objęte oraz wszystkie
oferowane do sprzedaży Akcje Sprzedawane zostaną sprzedane
Akcjonariusz

Liczba Akcji
(szt.)

Seria Akcji

Udział
w kapitale
zakładowym (%)

Udział
w ogólnej liczbie
głosów (%)

Edyta Stanek

1 800 000

A, A1

31,86%

36,60%

Dawid Cycoń

2 000 000

A, A1

35,40%

39,22%

0

B

0,00%

0,00%

17 532

B2

0,31%

0,23%

Nowi akcjonariusze

1 832 468

A, B, B1, C

32,43%

23,95%

Razem

5 650 000

-

100,00%

100,00%

Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Pozostali

Źródło: Emitent
Tabela: Struktura akcjonariatu Emitenta po ofercie przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii C zostaną w niej objęte oraz oferowane
do sprzedaży Akcje nie zostaną sprzedane
Akcjonariusz

Liczba Akcji
(szt.)

Seria Akcji

Udział
w kapitale
zakładowym (%)

Udział
w ogólnej liczbie
głosów (%)

Edyta Stanek

2 000 000

A, A1

35,40%

39,22%

Dawid Cycoń

2 000 000

A, A1

35,40%

39,22%

215 000

B

3,81%

2,81%

Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Pozostali

153 132

B1, B2

2,71%

2,00%

Nowi akcjonariusze

1 281 868

C

22,69%

16,76%

Razem

5 650 000

-

100,00%

100,00%

Źródło: Emitent
Oferta nie jest skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta.
Newberg ML SPV Sp. z o.o. jest kontrolowana bezpośrednio przez Newberg Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
S.K.A., która posiada 80 udziałów w tej spółce, tj. 2/3 wszystkich istniejących udziałów. Pośrednią kontrolę nad Newberg ML SPV
Sp. z o.o. sprawuje Newberg Investments Sp. z o.o. (jako komplementariusz Newberg Investments Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.), Newberg Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (będący jedynym wspólnikiem Newberg
Investments Sp. z o.o.) oraz Leszek Pamuła (z uwagi na sprawowanie kontroli nad Newberg Investment Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty).

E.7

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego.
Nie dotyczy. Złożenie zapisu na Akcje Oferowane przez inwestora nie jest związane z dodatkowymi opłatami pobieranymi przez
Emitenta czy Oferującego.
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CZĘŚĆ II – CZYNNIKI RYZYKA
Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze stosunkowo wysoki poziom ryzyka
związanego z działalnością Grupy Emitenta, specyfiką rynków, na których działa Grupa oraz ryzyka właściwego dla
instrumentów rynku kapitałowego. Poniżej przedstawione czynniki ryzyka nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk
związanych z działalnością Grupy i inwestowaniem w Akcje. Potencjalni inwestorzy, dokonując analizy informacji zawartych
w Prospekcie, powinni za każdym razem uwzględniać wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne,
dodatkowe, o charakterze losowym lub niezależne od Emitenta czynniki związane z działalnością Grupy, akcjonariuszami,
osobami zarządzającymi i nadzorującymi, środowiskiem ekonomicznym, w jakim Grupa prowadzi działalność oraz z rynkiem
kapitałowym.
Realizacja celów emisji związana jest z realizacją strategii rozwoju opartej na założeniach przyjętych zgodnie z najlepszą
wiedzą Zarządu Emitenta i przy uwzględnieniu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej. Ze względu
jednak na fakt, że wiele elementów strategii uwzględniać musi okoliczności niezależne od Emitenta lub trudne do
precyzyjnego przewidzenia, mimo dołożenia przez Zarząd należytej staranności i maksymalnego zaangażowania
w realizację założonej strategii, należy mieć na uwadze ewentualne trudności przy realizacji jej wszystkich elementów, co nie
może pozostawać bez wpływu na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy.
Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania
w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe od inwestycji w obligacje skarbowe czy też jednostki uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych, co związane jest m.in. z nieprzewidywalnością zmian kursów akcji, tak w krótkim, jak
i w długim okresie.
Ziszczenie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie mieć istotny, negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji. Należy zatem
wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może spowodować utratę przez inwestorów części lub nawet całości
środków finansowych zainwestowanych w Akcje.

1.
1.1.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta
Grupa Emitenta może nie zrealizować zakładanej strategii rozwoju

Emitent nie gwarantuje, że cele strategiczne, opisane w punkcie 6.1 Części III Prospektu (tj. m.in. komercjalizacja produktów
rozwijanych przez Emitenta, tj. m.in. ULTRAPV, panele fotowoltaiczne III generacji oparte o kropki kwantowe, PVGLASS+,
rozwiązania fotowoltaiczne wpisujące się w ideę Smart City, rozwój sprzedaży produktów na rynku krajowym oraz rozwój
działalności Grupu Emitenta na rynkach zagranicznych), zostaną osiągnięte. Przyszła pozycja, przychody i zyski Grupy
Emitenta zależą od jej zdolności do opracowania i realizacji skutecznej długoterminowej strategii. Wszelkie decyzje podjęte
w wyniku niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolności do zarządzania rozwojem Grupy Emitenta lub dostosowania się do
zmieniających się warunków rynkowych mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub
perspektywy Grupy Emitenta.

1.2.

Emitent może pozyskać z emisji Akcji serii C niższe środki pieniężne niż zakładane

Cele emisji Akcji serii C Emitenta zostały opisane w punkcie 3.4 Części IV. Istnieje ryzyko, iż cena emisyjna Akcji
Oferowanych zostanie ustalona poniżej zakładanej lub nie zostaną objęte wszystkie Akcje Oferowane, co w konsekwencji
wpłynie na obniżenie wpływów z emisji Akcji Oferowanych. Istnieje również ryzyko, iż emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie
w ogóle do skutku. Niezależnie od wielkości środków pozyskanych w wyniku emisji Akcji serii C, Emitent będzie dążył do
zrealizowania strategii rozwoju. W przypadku pozyskania mniejszej kwoty, niż pierwotnie zakładana, Emitent zamierza
skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania, przede wszystkim w postaci emisji obligacji lub kredytów bankowych oraz
systematycznie wypracowywanych z działalności operacyjnej środków własnych. Może to wydłużyć termin realizacji strategii
rozwoju, a także zwiększyć koszty finansowe Emitenta, co przełoży się na ograniczenie tempa rozwoju Grupy i może mieć
istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.3.

Grupa Emitenta może w przyszłości nie być w stanie zapewnić dodatkowych źródeł
finansowania rozwoju

W przyszłości może się okazać konieczne pozyskanie przez Grupę Emitenta dodatkowych środków, na przykład poprzez
emisję akcji lub instrumentów dłużnych, zaciągnięcie kredytów, pożyczek również w przypadku nieosiągnięcia planowanych
wpływów z Oferty Publicznej. Emitent nie może zagwarantować, że takie kolejne próby pozyskania finansowania zakończą
się powodzeniem. Rozwój działalności Grupy może ulec spowolnieniu, jeśli pozyskiwanie przez nią środków finansowych
będzie nieskuteczne lub jeśli środki finansowe będą pozyskiwane na niekorzystnych warunkach lub okażą się
niewystarczające. Ponadto emisja znaczącej liczby akcji w przyszłości lub pozyskanie środków finansowych w inny sposób
może niekorzystnie wpłynąć na cenę rynkową akcji, a także na zdolność Emitenta do uzyskania kapitału w drodze kolejnej
emisji akcji. Opisane okoliczności oraz niekorzystne zmiany w tym zakresie mogą istotnie negatywnie wpływać na
działalność, sytuację finansową, wyniki finansowe lub perspektywy Grupy Emitenta.
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1.4.

Prowadzone przez Emitenta projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne mogą nie
zakończyć się sukcesem, mogą ulec opóźnieniu lub mogą okazać się droższe od
zakładanych budżetów

Badania nad ideą paneli fotowoltaicznych III generacji opartych na kropkach kwantowych nowych nanocząstek, projekt
powstania potencjału produkcyjnego paneli fotowoltaicznych III generacji opartych na kropkach kwantowych, ULTRAPV,
PVGLASS+, badania nad zastosowaniem produktów fotowoltaicznych w Smart City, rozwój centrum badawczo-rozwojowego
Emitenta oraz innych aktualnie realizowanych i planowanych projektów badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych Grupy
Emitenta jest procesem długotrwałym i nieprzewidywalnym. Wszelkie niepowodzenia w każdej z faz projektowania, produkcji
i badania mogą opóźnić rozwój technologii, jej komercjalizację, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do zaprzestania
projektu. Emitent nie może zagwarantować, że proces projektowania, produkcji i badań będzie przebiegał bez zakłóceń,
w terminach zgodnych z potrzebami rynku i w ramach zaplanowanych budżetów. Wszelkie, nawet nieznaczne błędy lub
opóźnienia w realizacji poszczególnych projektów Grupy Emitenta mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność,
sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.5.

Aktualnie prowadzone i planowane projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne
Emitenta mogą ulec znaczącym zmianom pod względem m.in. ich zakresu,
harmonogramu ich realizacji, niezbędnych koszów ich realizacji, Emitent może również
nie osiągnąć zakładanych celów tych projektów

Cechą charakterystyczną projektów badawczych, jest między innymi: (i) duży stopień niepewności odnośnie do osiągnięcia
zakładanych wyników, (ii) relatywnie częsta konieczność modyfikacji pierwotnych założeń badawczych oraz (iii) różny
i zmieniający się w czasie potencjał rozwojowy projektów związany z możliwością komercjalizacji opracowanej technologii.
Z rozwojem nowych technologii oraz projektami inwestycyjnymi wiąże się wiele ryzyk, z których dwa podstawowe dotyczą:
(i) nieosiągnięcia zakładanych efektów wdrażanej technologii lub produktów, (ii) opóźnienia w realizacji projektu, np. na
skutek zmiany pierwotnych założeń projektu powodującej obniżenie potencjału rynkowego uzyskanej technologii lub
produktów i związku z tym ograniczenie możliwości ich komercjalizacji lub znaczącego wzrostu kosztów prowadzonych
projektów. W przypadku zaistnienia tego typu zdarzeń Emitenta może stanąć przed koniecznością zakończenia projektu lub
projektów i nie będzie mógł liczyć na zwrot poniesionych nakładów na prace badawczo-rozwojowe lub inwestycyjne.
Potencjalna skala utraconych nakładów może okazać się znaczna i spowodować istotny wzrost kosztów, co może może
negatywnie istotnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.6.

Rozwój działalności operacyjnej Grupy Emitenta na rynkach zagranicznych może
ograniczyć efektywność działalności operacyjnej

Strategia rozwoju Emitenta zakłada systematyczny rozwój na rynkach zagranicznych. Niektóre kraje mogą charakteryzować
się wyższym poziomem ryzyka w zakresie działalności w porównaniu do rynku polskiego czy europejskiego. Mając powyższe
na uwadze, nie ma pewności, czy działalność Emitenta na nowych rynkach eksportowych przyniesie spodziewane efekty.
Nieosiągnięcie zakładanych celów sprzedażowych na nowych rynkach eksportowych może mieć istotny negatywny wpływ na
działalność, perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. Istnieje również ryzyko powstania zatorów
płatniczych w rozliczeniach z odbiorcami zlokalizowanymi w krajach objętych kryzysem finansowym lub politycznym. Może
się okazać, iż prowadzenie działalności gospodarczej w krajach objętych kryzysem jest utrudnione lub wręcz niemożliwe.
W takich sytuacjach potencjalnie mogą pojawić się zatory płatnicze i w rezultacie płynność finansowa Grupy Emitenta może
ulec pogorszeniu. Opisane okoliczności oraz niekorzystne zmiany w tym zakresie mogą istotnie negatywnie wpływać na
działalność, sytuację finansową, wyniki finansowe lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.7.

Koszty operacyjne oraz inne koszty działalności Grupy Emitenta mogą wzrosnąć

Koszty operacyjne i inne koszty Grupy Emitenta mogą wzrosnąć przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu
przychodów. Do czynników, które mogą spowodować wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów, należą między innymi:
inflacja, wzrost podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, zmiany w polityce rządowej, przepisach prawa lub innych
regulacjach, wzrost kosztów pracy, materiałów budowlanych, energii, wzrost kosztów finansowania kredytów i pożyczek,
działania podejmowane przez podmioty konkurencyjne, utrata przydatności ekonomicznej aktywów, wzrost cen szkła, ogniw
fotowoltaicznych oraz innych podzespołów modułów fotowoltaicznych. Wzrost kosztów może mieć istotny wpływ na
wysokość realizowanych marż, w sytuacji ograniczonej możliwości odzwierciedlenia wzrostu kosztów w cenie realizowanych
kontraktów lub w cenie sprzedawanych modułów fotowoltaicznych. Opisane okoliczności oraz niekorzystne zmiany w tym
zakresie mogą istotnie negatywnie wpływać na działalność, sytuację finansową, wyniki finansowe lub perspektywy Grupy
Emitenta.

1.8.

Utrata kluczowych pracowników lub brak możliwości utrzymania lub zatrudnienia
odpowiednio wykwalifikowanego personelu może mieć niekorzystny wpływ na
działalność Grupy Emitenta i jej perspektywy w przyszłości

Istotne znaczenie dla Grupy Emitenta ma kadra zarządzająca oraz członkowie zespołu badawczego, sprzedażowego,
produkcyjnego oraz realizacji kontraktów. Ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz znajomość branży są kluczowe dla
powodzenia projektów rozwoju nowych produktów, technologii realizowanych przez Emitenta oraz ich sprzedaży, co ma
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wpływ także na perspektywy rozwoju Grupy Emitenta. Odejście członków kluczowego personelu mogłoby odbić się
negatywnie na prowadzonej działalności i mieć ujemny wpływ na sytuację majątkową, finansową i dochodową Grupy
Emitenta. Opisane okoliczności oraz niekorzystne zmiany w tym zakresie mogą istotnie negatywnie wpływać na działalność,
sytuację finansową, wyniki finansowe lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.9.

Grupa Emitenta może nie wywiązać się z realizacji zawartych kontraktów

Grupa Emitenta przy realizacji kontraktów korzysta zarówno z własnych, przeszkolonych pracowników, jak i usług firm
zewnętrznych, co wiąże się z koniecznością współpracy zarówno z dostawcami, podwykonawcami oraz z innymi podmiotami
współpracującymi przy realizacjach inwestycji. Realizacje kontraktów wiążą się z szeregiem zapisów umownych na
okoliczność nie wywiązania się lub niewłaściwego wykonania warunków umowy. W trakcie realizacji inwestycji istnieje ryzyko
nienależytego wykonania umowy, spowodowane różnymi przyczynami, co w rezultacie może wpłynąć na termin realizacji
kontraktu. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy są gwarancje bankowe i gwarancje ubezpieczeniowe. Wartość
zabezpieczenia zależy od przedmiotu i terminu umowy, a także rodzaju realizowanej inwestycji. Zapisy w umowach
dotyczące kar umownych, stanowią standardowe postanowienia stosowane w realizowanych kontraktach. Ponadto,
dodatkowym ryzykiem związanym z realizacją kontraktów jest możliwość wejścia w spór sądowy ze zleceniodawcą, co
w konsekwencji może wiązać się z koniecznością usunięciem wad i usterek wynikających z przedmiotu umowy, jak również
zapłatą kar umownych. Z kolei po stronie zleceniodawcy może wystąpić sytuacja, że nie wywiąże się on z terminów
płatności, co również może skutkować wystąpieniem problemów z płynnością finansową Spółki. Opisane okoliczności oraz
niekorzystne zmiany w tym zakresie mogą istotnie negatywnie wpływać na działalność, sytuację finansową, wyniki finansowe
lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.10.

Istotny odbiorca produktów Grupy Emitenta może zrezygnować ze współpracy z Emitentem

W okresie historycznych informacji finansowych największym odbiorcą paneli fotowoltaicznych, konstrukcji i materiałów
oferowanych przez Emitenta był BIPV System Sp. z o.o. Wartość przychodów ze sprzedaży Emitenta do tego odbiorcy
w latach 2014-2017 wyniosła od 11,2 mln zł do 18,0 mln zł rocznie (15,6 mln zł w 2017 r.), co stanowiło od 25% do 37%
łącznych przychodów ze sprzedaży Emitenta (28,7% w 2017 r.). BIPV System Sp. z o.o. posiada status autoryzowanego
dystrybutora produktów ML System S.A. (pracownicy BIPV System Sp. z o.o. zostali przeszkoleni przez inżynierów Emitenta
w zakresie montażu u ostatecznych klientów rozwiązań). Emitent nie posiada w swoich strukturach wystarczającej ilości ekip
monterskich aby samodzielnie realizować pozyskane kontrakty. Dlatego BIPV System Sp. z o.o. jest równocześnie jednym
z kooperantów w zakresie świadczenia usług instalacyjnych oraz montażowych dla Emitenta. Wartość zakupu Emitenta
usług montażowych i instalacyjnych w latach 2014-2017 wyniosła od 1,1 mln zł do 4,4 mln zł rocznie. Istnieje ryzyko, iż BIPV
System Sp. z o.o zrezygnuje ze współpracy z Emitentem, zaprzestanie działalności lub sytuacja finansowa tej spółki może
ulec pogorszeniu, co może wpłynąć m.in. na ryzyko utraty całości lub części należności od tego odbiorcy. Istnieje również
ryzyko, iż potencjalne błędy montażowe lub istalacyjne spowodowane przez BIPV System Sp. z o.o. będą negatywnie
rzutować na wizerunek i wiarygodność Emitenta oraz jego produktów. Opisane okoliczności oraz niekorzystne zmiany w tym
zakresie mogą istotnie negatywnie wpływać na działalność, sytuację finansową, wyniki finansowe lub perspektywy Grupy
Emitenta.

1.11.

Grupa Emitenta narażona jest na ryzyko utraty płynności finansowej

Grupa Emitenta narażona jest na ryzyko utraty płynności, tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań oraz
pozyskiwania środków na finansowanie działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz badawczo-rozwojowej. Źródła
finansowania działalności Grupy Emitenta, oprócz środków własnych, stanowią przede wszystkim zobowiązania
długoterminowe z tytułu zawartych umów kredytowych na cele inwestycyjne, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu
zawartych umów kredytowych niezbędnych do sfinansowania realizacji kontraktów Emitenta, oraz zobowiązania wobec
dostawców. Nie można wykluczyć, że w przypadku nagłego skrócenia terminów płatności przez największych dostawców
oraz żądania spłaty zobowiązań finansowych, Grupa Emitenta mogłaby zostać zmuszona do poszukiwania innych źródeł
finansowania, co w zależności od rozwoju przyszłej sytuacji Grupy Emitenta i rynków finansowych, mogłoby doprowadzić do
powstania problemów z terminowym regulowaniem przez nią zobowiązań. Istnieje również ryzyko utraty płynności finansowej
i niewypłacalności Emitenta i w konsekwencji konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie
postępowania restrukturyzacyjnego. Wystąpienie takich okoliczności może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność,
sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta. Dodatkowo potencjalna utrata udzielonych kredytów może mieć
istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.

1.12.

Grupa Emitenta wykazuje wysokie zadłużenie

Poziom zadłużenia Grupy Emitenta należy oceniać jako wysoki (wskaźnik ogólnego zadłużenia na 31 grudnia 2017 r. wynosi
74%). Jest on związany z dynamicznym wzrostem skali działalności oraz zrealizowanymi inwestycjami. W związku z ciągłym
rozwojem działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz badawczo-rozwojowej zadłużenie z tytułu kredytów oraz może
znacząco wzrosnąć. Poziom rozliczeń międzyokresowych (wykazywanych po stronie pasywów Grupy Emitenta), w związku
ze znacznym poziomem finansowania inwestycji oraz działalności badawczo-rozwojowej dotacjami z UE również może
wzrosnąć, w związku z tym wskaźniki zadłużenia mogą ulec okresowemu pogorszeniu. Dalszy rozwój Grupy i finansowanie
realizowanych inwestycji może spowodować konieczność zaciągnięcia nowych kredytów lub pożyczek co dodatkowo wpłynie
na wzrost zadłużenia oraz wzrost ponoszonych przez Grupę kosztów finansowych. Emitent nie może zagwarantować, że
będzie w stanie zapewnić finansowanie swojej działalności na korzystnych dla niego warunkach oraz, że będzie w stanie
spłacać odsetki oraz kapitał lub wypełniać inne zobowiązania wynikające z umów kredytowych i umów pożyczek. Jeżeli
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Grupa Emitenta nie będzie w stanie utrzymać bądź pozyskać dodatkowego finansowania zgodnie ze swoimi oczekiwaniami,
może być zmuszona do zmiany swojej strategii lub ograniczenia swojego rozwoju lub refinansowania istniejącego
zadłużenia. Jeżeli Grupa Emitenta nie będzie w stanie zrefinansować istniejącego zadłużenia, zadłużenie Grupy Kapitałowej
Emitenta może zostać postawione w stan wymagalności, w całości lub w części. W przypadku postawienia w stan
wymagalności znacznej części kredytów lub pożyczek, Emitent może zostać zmuszony do sprzedaży części lub wszystkich
swoich aktywów w celu spłaty tego zadłużenia. W związku z powyższym wzrasta ekspozycja i wrażliwość Grupy Emitenta na
poziom stóp procentowych oraz kursów walutowych. Każda z powyższych okoliczności może mieć istotny, negatywny wpływ
na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.13.

Banki lub pożyczkodawcy mogą zażądać wcześniejszej spłaty zobowiązań Grupy
Emitenta

Żądanie banku lub pożyczkodawcy wcześniejszej spłaty kredytu lub pożyczki może nastąpić w przypadku nie wywiązywania
się Grupy Emitenta z obowiązków określonych umową. Ewentualne wystąpienie takiej sytuacji mogłoby zmusić Grupę
Emitenta do sprzedaży części nieruchomości lub innych aktywów trwałych, co mogłoby odbić się negatywnie na efektywności
finansowej prowadzonej działalności. Opisane okoliczności oraz niekorzystne zmiany w tym zakresie mogą istotnie
negatywnie wpływać na działalność, sytuację finansową, wyniki finansowe lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.14.

Grupa Emitenta realizuje długoterminowe kontrakty

Część przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta realizowana jest w oparciu o długoterminowe kontrakty, m.in. w ramach
zamówień publicznych. W ramach takich kontraktów ustalona jest często stała cena dostawy produktów przez Grupę
Emitenta. Uwzględniając fakt, iż Emitent reguluje zobowiązania wobec dostawców materiałów i podzespołów głównie w USD
oraz EUR, w sytuacji obniżenia wartości PLN, marże Grupy Emitenta mogą ulec obniżeniu. Ponadto, podobna sytuacja może
wystąpić w wypadku istotnych, negatywnych zmian kosztów zakupów materiałów i podzespołów oraz energii. Wszelkie
przyszłe zmiany jednego lub więcej z powyższych czynników mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację
finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.15.

Instytucje, które przyznały Grupie Emitenta dotacje ze środków UE mogą zażądać ich
zwrotu

Wydatkowanie i rozliczanie dofinansowania regulowane jest przez szereg przepisów prawnych, procedur administracyjnych
oraz przez same umowy o dofinansowanie z udziałem środków europejskich regulowane jest przez szereg przepisów
prawnych, procedur administracyjnych oraz przez same umowy o dofinansowanie. W przypadku niespełnienia warunków
wynikających z powyższych regulacji, nieprawidłowego realizowania inwestycji, popełnienia błędów formalnych lub
wystąpienia innych okoliczności określonych przez postanowienia umowy lub przepisy prawa, w szczególności art. 207
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Emitent
może być zobowiązany do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami. Dotyczy to w szczególności sytuacji,
w których środki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 wyżej
wymienionej ustawy lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Konieczność zwrotu otrzymanego dofinansowania
może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.16.

Emitent może być pozbawiony możliwości otrzymania dalszych dotacji

W przypadkach wskazanych w przepisach prawa, w szczególności art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Emitent może zostać wykluczony z możliwości
otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Brak
możliwości ubiegania się o otrzymanie dalszego dofinansowania może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność,
sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.17.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu – w Dacie Prospektu Emitent jest
kontrolowany przez większościowych akcjonariuszy i przewiduje się, że zachowają oni
też kontrolę nad Emitentem po przeprowadzeniu Oferty

W Dacie Prospektu Emitent jest bezpośrednio kontrolowany przez dwoje powiązanych ze sobą akcjonariuszy (Edyta Stanek
oraz Dawid Cycoń), którzy w Dacie Prospektu posiadają razem 91,6% Akcji Emitenta, uprawniających do 94,2% głosów na
Walnym Zgromadzeniu. Po zarejestrowaniu Akcji Serii C oraz przy założeniu, iż wszystkie Akcje serii C zostaną objęte,
a oferowane do sprzedaży Akcje zostaną sprzedane, ww. akcjonariusze Emitenta będą posiadać razem 67,3% Akcji
Emitenta, uprawniających do 75,8% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, w dalszym ciągu posiadając kontrolę nad
Emitentem. Istnieje ryzyko, że ww. akcjonariusze mogą dokonywać niewłaściwej oceny sytuacji i tym samym wykonując
prawa z posiadanych akcji podejmować, także bez swej winy, niewłaściwe, niekorzystne dla Emitenta decyzje, którym
pozostali akcjonariusze oraz sam Emitent mogą nie mieć możliwości zaradzić. Powyższe okoliczności mogą mieć istotny,
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.
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1.18.

Akcjonariusze mogą nie uzyskać wpływów z dywidendy

Wypłata dywidendy jest uzależniona od podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta odpowiedniej uchwały, co następuje
po przeanalizowaniu szeregu czynników, w tym wysokości zysku Emitenta, jego sytuacji finansowej, bieżących oraz
planowanych nakładów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych oraz bieżących i przewidywanych potrzeb finansowych.
Nawet jeśli Zarząd zaproponuje podział zysków za dany rok obrotowy w formie dywidendy, nie można zagwarantować, że
Walne Zgromadzenie podejmie odpowiednią uchwałę, pozwalającą na wypłatę dywidendy. Emitent jest bezpośrednio
kontrolowany przez dwoje powiązanych ze sobą akcjonariuszy (Edyta Stanek oraz Dawid Cycoń), którzy w Dacie Prospektu
posiadają razem 91,6% Akcji Emitenta, uprawniających do 94,2% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zarejestrowaniu
Akcji Serii C oraz przy założeniu, iż wszystkie Akcje serii C zostaną objęte, a oferowane do sprzedaży Akcje zostaną
sprzedane, ww. akcjonariusze Emitenta będą posiadać razem 67,3% Akcji Emitenta, uprawniających do 75,8% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co oznacza, iż o ewentualnej wypłacie dywidendy decyzję podejmować będą ww.
akcjonariusze. W wyniku tego akcjonariusze mogą nie otrzymać dywidendy w oczekiwanej przez nich wysokości. Aktualnie
Grupa Emitenta ponosi oraz planuje bardzo wysokie wydatki na nowe inwestycje w aktywa produkcyjne oraz w zakresie prac
badawczo-rozwojowych. Pozyskane środki z emisji Akcji oraz inne zewnętrzne źródła finansowania mogą okazać się
niewystarczające i Grupa Emitenta będzie zmuszona do przeznaczania na te cele większości wypracowywanego zysku
i poziom zysku przeznaczonego na dywidendę może zostać zmniejszony. Takie ograniczenia mogą wywrzeć istotny
negatywny wpływ na działalność, wynik działalności operacyjnej i zdolność Grupy do wypłaty dywidend.

1.19.

Przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta podlegają wahaniom sezonowym

Branża, w której działa Grupa Emitenta, charakteryzuje się sezonowością sprzedaży typową dla branży budowlanej.
Zdecydowana większość sprzedaży (np. w latach 2015-2017 ok. 61%-75% całorocznej wartości sprzedaży) realizowana jest
w II półroczu. Taka specyfika działalności może prowadzić do okresowych niedoborów środków finansowych w czasie
trwania kontraktów i zwiększonego zapotrzebowania na zewnętrzne źródła finansowania. Potencjalne zwiększenie
sezonowości sprzedaży może spowodować istotne zwiększenie kosztów finansowych działalności lub skrajnie brak
możliwości zwiększenia zewnętrznego finansowania. Opisane okoliczności oraz niekorzystne zmiany w tym zakresie mogą
istotnie negatywnie wpływać na działalność, sytuację finansową, wyniki finansowe lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.20.

Działalność Grupy Emitenta może ulec czasowemu lub całkowitemu wstrzymaniu
w wyniku pożaru, katastrofy lotniczej, awarii, strajku lub innego zdarzenia losowego

Ewentualna awaria, pożar, zniszczenie lub utrata całości lub części rzeczowego majątku trwałego lub obrotowego np.
w wyniku katastrofy lotniczej (siedziba Emitenta zlokalizowana jest w sąsiedztwie Portu Lotniczego "Rzeszów Jasionka") lub
strajk pracowników może skutkować czasowym lub trwałym wstrzymaniem lub ograniczeniem produkcji, a co za tym idzie
niemożnością terminowego zrealizowania wszystkich zamówień, złożonych przez klientów Grupy lub wzrostem kosztów
działalności. Pogorszenie standardu obsługi klientów i potencjalne opóźnienie w realizacji zamówień, a w skrajnym
przypadku brak zdolności do realizacji zamówień, skutkować może przejęciem realizacji zamówień przez podmioty
konkurencyjne oraz pogorszeniem wyników sprzedaży. Nie można wykluczyć, że opisane powyżej czynniki mogą mieć
istotny, negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta. Zarząd Emitenta
zwraca uwagę, iż w 2016 r. w fabryce Emitenta wybuchł pożar, który spowodował szkody w majątku Emitenta oszacowane
na poziomie 1,1 mln zł oraz dodatkowo spowodowało poniesienie szkód w utraconych przychodach ze sprzedaży, gdyż
wyłączenie hali produkcyjnej pociągnęło za sobą konieczność rezygnacji z przyjętych zamówień oraz odmowę przyjmowania
nowych zleceń w okresie, na który przypada na szczyt sezonu budowlanego. Wg szacunków Zarządu łączna wartość
utraconych w wyniku pożaru kontraktów mogła wynieść ok. 6 mln zł.
Grupa prowadzi sprzedaż m.in. towarów oznaczonych własnymi znakami towarowymi, które są chronione tylko na obszarze
niektórych państw. Nie można wykluczyć ryzyka naruszania chronionych znaków towarowych Emitenta przez osoby trzecie,
a także powstania uszczerbku na wizerunku i dobrym imieniu Emitenta czy obniżenia w przychodach i marżach w związku
z takimi naruszeniami. Nie można wykluczyć ryzyka utraty kontroli nad którymś ze znaków towarowych Emitenta. Nie można
wykluczyć ryzyka, że zarejestrowane znaki towarowe zostaną zakwestionowane. Wszelkie zdarzenia dotyczące znaków
towarowych (np. naruszanie, wygaśnięcie lub unieważnienie praw ochronnych na znaki towarowe) mogą mieć istotny,
negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta.

1.21.

Grupa Emitenta nie gwarantuje, że uzyska lub utrzyma ochronę patentową na zgłoszone
wynalazki

Grupa Emitenta opracowuje i wdraża nowe technologie, opatentowując lub dążąc do opatentowania niektórych rozwiązań
technologicznych. Znaczna liczba opatentowanych lub zgłaszanych do opatentowania wynalazków sprawia jednak, że Grupa
Emitenta nie może jednak zagwarantować, że na zgłoszone przez nią wynalazki zostaną udzielone patenty. Grupa Emitenta nie
może też zagwarantować, że dotychczas uzyskane patenty nie zostaną zakwestionowane przez osoby trzecie lub uchylone
z innych przyczyn wskazanych w przepisach prawa. Nieuzyskanie ochrony patentowej na zgłoszone wynalazki lub jej uchylenie
może spowodować powstanie znaczących kosztów lub strat dla Grupy Emitenta, a także negatywnie wpłynąć na jej reputację
i mieć istotny, negatywny wpływ na jej działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.
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1.22.

Emitent nie gwarantuje, że uzyska lub utrzyma ochronę na pozostałe prawa własności
intelektualnej

Emitent posiada prawa ochronne na znaki towarowe, wzory użytkowe oraz wzory przemysłowe. Ponadto zgłosił nowy znak
towarowy do zarejestrowania. Emitent dąży również do ochrony swojej firmy, m.in. poprzez zastrzeżenie słownego znaku
ML SYSTEM. Emitent nie może jednak zagwarantować, że prawa ochronne na znaki towarowe, wzory użytkowe oraz wzory
przemysłowe nie zostaną zakwestionowane przez osoby trzecie lub uchylone z innych przyczyn wskazanych w przepisach
prawa, a w odniesieniu do nowo zgłoszonego znaku, że takie prawo zostanie uzyskane. Emitent nie jest również w stanie
zagwarantować, iż używana przez niego firma nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym podmiotów, które działają na
rynkach, zwłaszcza zagranicznych, pod tożsamą lub zbliżoną firmą. Uchylenie praw ochronnych na znaki towarowe, wzory
użytkowe oraz wzory przemysłowe, nieuzyskanie prawa ochronnego na nowo zgłoszony znak towarowy, a także naruszenie
lub możliwość naruszenia przez firmę Emitenta praw osób trzecich może spowodować powstanie znaczących kosztów lub
strat dla Grupy Emitenta, a także negatywnie wpłynąć na jej reputację i mieć istotny, negatywny wpływ na jej działalność,
sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.23.

Emitent nie gwarantuje, że utrzyma ochronę informacji poufnych i tajemnicy
przedsiębiorstwa

Grupa Emitenta prowadzi działalność badawczą skoncentrowaną na opracowywaniu, rozwijaniu i wdrażaniu do produkcji
nowych rozwiązań technologicznych. W związku z powyższym dla Grupy Emitenta istotne jest zapewnienie ochrony
informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa, nie tylko w odniesieniu do wynalazków, ale także wypracowanego w Grupie
Emitenta know-how. Emitent nie może jednak zagwarantować, że działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez
Emitenta lub jego spółkę zależną lub członków organów tych spółek nie doprowadzą w sposób przypadkowy lub
intencjonalny, w tym sprzeczny z obowiązującymi w Grupie Emitenta regulacjami lub przepisami prawa, do ujawnienia
informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa. Ujawnienie informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym knowhow, może spowodować powstanie znaczących kosztów lub strat dla Grupy Emitenta, a także negatywnie wpłynąć na jej
reputację i mieć istotny, negatywny wpływ na jej działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.24.

Grupa Emitenta może utracić posiadane certyfikaty jakościowe

Grupa Emitent uzyskała szereg certyfikatów jakościowych. Potwierdzają one wysoką jakość produktów Grupy Emitenta,
spełnianie przez określonych standardów, a także budują markę Grupy Emitenta. Emitent nie może zagwarantować, że nie
nastąpi utrata tych certyfikatów, ani że nie będzie problemów z uzyskaniem nowych certyfikatów, co może mieć istotny,
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.25.

Grupa Emitenta może nie pozyskiwać kontraktów w ramach zamówień publicznych lub
być wykluczona z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Część kontraktów realizowanych przez Grupę Emitenta została, a w przyszłości także będzie pozyskiwana poprzez wygranie
przetargów realizowanych zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych. Prawo zamówień publicznych
przewiduje dość formalistyczną procedurę przetargową, a samo udzielenie zamówienia publicznego wymaga spełnienia
szeregu przesłanek zarówno określonych przez zamawiającego, jak i przepisy prawa. Poza tym przepisy prawa przewidują
szereg okoliczności zobowiązujących lub uprawniających zamawiającego do wykluczenia określonego oferenta
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wśród tych okoliczności znajdują się m.in. takie, które uprawniają
zamawiającego do wykluczenia oferenta z przetargu, gdy w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu, z przyczyn leżących po jego
stronie, wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Tym samym niewykonanie lub nienależyte wykonanie
jednego zamówienia może rzutować na możliwość uzyskania przez oferenta dalszych zamówień. Emitent przystępując do
przetargu każdorazowo analizuje jego warunki oraz przedstawia ofertę umożliwiającą w ocenie Emitenta wykonanie
zamówienia. Emitent nie może jednak zagwarantować, iż w każdych warunkach dokonana przez niego ocena, a co za tym
idzie przedstawiona oferta, będzie właściwa. Istnieje ryzyko, iż złożona przez Emitenta oferta nie zostanie wybrana. Ponadto
istnieje ryzyko, że w skutek wydarzeń nieprzewidzianych przez Emitenta wykonanie przez niego zamówienia nie będzie
możliwe zgodnie z warunkami zawartej umowy z zamawiającym, co może przełożyć się na możliwość pozyskiwania przez
Grupę Emitenta dalszych zamówień publicznych. Powyższe okoliczności mogą mieć istotny, negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.26.

Grupa Emitenta może zaprzestać działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

Grupa Emitenta prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Prowadzenie działalności
w specjalnej strefie ekonomicznej wiąże się z możliwością uzyskania określonych zwolnień podatkowych. Specjalna strefa
ekonomiczna nie jest jednakże instytucją prawa publicznego o charakterze trwałym. Jest tworzona na czas określony
i w przypadku Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec działa ona do 31 grudnia 2026 r. Działanie przy tym
w specjalnej strefie ekonomicznej wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1010 z późn. zm.).
Zezwolenie w wypadkach wskazanych w wymienionej ustawie może zostać cofnięte. Również dla uzyskania określonych
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zwolnień podatkowych niezbędne jest spełnienie przez Grupę Emitenta określonych warunków. Zakończenie działania
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, zaprzestanie działania w jej ramach przez Grupę Emitenta lub
niespełnienie warunków dla uzyskania określonych zwolnień podatkowych może mieć istotny, negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

1.27.

Zaostrzenie norm środowiskowych może prowadzić do zmniejszenia rentowności
działalności Grupy Emitenta

Grupa Emitenta zobowiązana jest przestrzegać stosownych norm środowiskowych, w szczególności w zakresie emisji
zanieczyszczeń. Treść tych norm, a ponadto także kryterium energochłonności oraz kosztów utrzymania poszczególnych maszyn
produkcyjnych, ma szczególne znaczenie na etapie ich zakupu. Niektóre przyjęte przez Grupę Emitenta kryteria, w tym wynikające
z obowiązujących przepisów prawa, mogą prowadzić do ograniczenia możności wykorzystania obecnych linii produkcyjnych
(w szczególności w razie zaostrzenia norm środowiskowych) lub też zwiększenia kosztów tworzenia nowych linii. Powyższe
okoliczności mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

2.
2.1.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta
Zmiany ogólnej sytuacji makroekonomicznej, będącej poza kontrolą Grupy Emitenta,
mogą spowodować niekorzystne zmiany gospodarcze, co może niekorzystnie wpłynąć
na działalność Grupy Emitenta

Sytuacja finansowa Emitenta i Grupy Emitenta jest uzależniona m.in. od sytuacji makroekonomicznej Polski oraz innych
państw będących potencjalnymi docelowymi rynkami produktów lub usług Grupy Emitenta. Bezpośredni i pośredni wpływ na
wyniki finansowe uzyskane przez Grupę Emitenta mają m.in.: dynamika wzrostu PKB, inflacja, poziom wydatków
budżetowych i prywatnych w szczególności w zakresie nowych inwestycji użyteczności publicznej, w tym w zakresie
zastosowania innowacyjnych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, polityka monetarna i podatkowa
państwa, poziom bezrobocia, charakterystyka demograficzna populacji. Zarówno wyżej wymienione czynniki, jak i kierunek
oraz poziom ich zmian, mają wpływ na realizację założonych przez Grupę Emitenta celów. Istnieje ryzyko, że pogorszenie
jednego lub wielu czynników makroekonomicznych może wpłynąć negatywnie na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż,
wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy Emitenta.

2.2.

Koszty pracy mogą wzrosnąć co spowoduje wzrost kosztów operacyjnych oraz
prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych przez Grupę Emitenta

Koszty wynagrodzeń stanowią istotną część kosztów operacyjnych Grupy Emitenta i wpływają zarówno na koszt
wytworzenia oferowanych produktów jak również koszt prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych. Firmy działające
w Polsce nadal mają przewagę konkurencyjną w stosunku do krajów zachodnich w postaci niższych kosztów wynagrodzeń.
Tym niemniej można zaobserwować systematyczny wzrost średniego wynagrodzenia w Polsce. Jeżeli trend wzrostu
wynagrodzeń utrzyma się, przedsiębiorcy działający w Polsce będą zmuszeni do dalszych podwyżek wynagrodzeń, co
doprowadzi do pogorszenia ich konkurencyjności. Ewentualny wzrost kosztów pracy wskutek rosnącej presji ze stron
pracowników, zmian na rynku pracy lub związany ze zmianami w obowiązującym prawie może doprowadzić do wzrostu
kosztów Grupy Emitenta i w konsekwencji może wpłynąć negatywnie na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki
finansowe i perspektywy rozwoju Grupy Emitenta.

2.3.

Konkurencyjne podmioty mogą wynaleźć i wprowadzić na rynek inne produkty lub
korzystniejsze technologie w zakresie fotowoltaiki, co może negatywnie ograniczyć
popyt na produkty i zastosowanie technologii opracowywanej przez Grupę Emitenta

Fotowoltaika, w tym badania nad ogniwami III generacji to obszar, w zakresie którego koncentruje się działalność badawcza
Grupy Emitenta. Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta obecnie w trakcie opracowywania na różnych etapach rozwoju na
świecie trwają prace nad nowymi technologiami paneli i ogniw fotowoltaicznych III generacji i innych produktów
wykorzystujące odnawialne źródła energii. W związku z tym istnieje ryzyko wynalezienia innych produktów fotowoltaicznych
i technologii ogniw III generacji, które byłyby konkurencyjne względem produktów i technologii Grupy Emitenta. Pojawienie
się nowych konkurencyjnych produktów lub technologii może może wpłynąć negatywnie na działalność, pozycję rynkową,
sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy Emitenta.

2.4.

Poziom stóp procentowych może ulec zmianie

Realizowane przez Grupę Emitenta projekty inwestycyjne finansowane są w znacznej części z zewnętrznych źródeł
finansowania, w tym kredytów bankowych oraz pożyczek. Dodatkowo Grupa Emitenta w zakresise działalności operacyjnej
korzysta z kredytów obrotowych. Łączne skonsolidowane zadłużenie finansowe Emitenta na koniec grudnia 2017 r. wynosi
35 mln zł. W przypadku wzrostu poziomu stóp procentowych następuje wzrost kosztów obsługi finansowania dłużnego
pozyskanego na realizację projektów inwestycyjnych i działalność operacyjną Grupy Emitenta, co prowadzi do spadku
rentowności działalności i wzrostu kosztów prowadzonych projektów inwestycyjnych. Opisane okoliczności oraz niekorzystne
zmiany w tym zakresie mogą istotnie negatywnie wpływać na działalność, sytuację finansową, wyniki finansowe lub
perspektywy Grupy Emitenta.
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2.5.

Kursy walutowe mogą ulec zmianom

Na wyniki finansowe i działalność operacyjną Grupy Emitenta istotny wpływ mogą mieć wahania kursów walut.
W dotychczasowej działalności Grupa Emitenta uzyskiwała zdecydowaną większość przychodów ze sprzedaży w PLN,
natomiast część kosztów zakupu materiałów i podzespołów wykorzystywanych w produktach oferowanych przez Grupę
Emitenta oraz część maszyn i urządzeń nabywanych w ramach projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych
rozliczana jest w USD lub EUR. Dodatkowo w związku planami wdrożenia nowych produktów opartych o rozwiązania
ULTRAPV udział materiałów i podzespołów oraz w związku ze znacznymi planowanymi kosztami projektów inwestycyjnych
i badawczo-rozwojowych wartość zakupów rozliczanych w USD i EUR może ulec znacznemu zwiększeniu. Grupa Emitenta
nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed ryzkiem kursowym związanym z USD, EUR czy też innych walut. Grupa
Emitenta dokonała zakupów w walutach obcych w roku 2016 na kwotę 486 tys. EUR oraz 544 tys. USD, natomiast w 2017
roku na kwotę 290 tys. EUR oraz 497 tys. USD. W związku z powyższym zmiany kursowe w tym zakresie mogą istotnie
wpływać na poziom zadłużenia, koszt realizowanych projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych, koszty
i przychody finansowe, ogólną sytuację finansową lub perspektywy Grupy Emitenta.

2.6.

Inwestycje realizowane ze środków publicznych mogą ulec ograniczeniu

Grupa Emitenta w okresie historycznych informacji finansowych osiągała istotne przychody ze sprzedaży w realizacji
kontraktów dla klientów sektora publicznego. Ograniczenie aktywności inwestycyjnej klientów sektora publicznego, przy
braku wystarczającej dywersyfikacji klientów lub produktów oferowanych przez Grupę Emitenta może mieć istotny negatywny
wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy Emitenta.

2.7.

Ceny materiałów oraz podzespołów, w tym ogniw fotowoltaicznych mogą wzrosnąć

Grupa Emitenta ponosi koszty związane z zakupem części materiałów oraz podzespołów w Azji. Ze względu na
uwarunkowania makroekonomiczne i rynkowe, na które Grupa Emitenta nie ma wpływu, koszty materiałów oraz
podzespołów (w tym przede wszystkim koszty zakupu krzemowych ogniw fotowoltaicznych) podlegają wahaniom. O ile
w średnim i długim okresie Grupa Emitenta była w stanie w znacznym stopniu niwelować skutki wahań cen surowców
i towarów poprzez odpowiednie zmiany cen produktów, to nie można zagwarantować, że będzie to możliwe w przyszłości.
Wzrost cen materiałów oraz podzespołów może powodować w szczególności wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy
Grupy. Zmiany cen materiałów i podzespołów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym mogą mieć istotny, negatywny
wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.

2.8.

Ceny produktów fotowoltaicznych ulegają obniżeniu

W branży, w której Grupa Emitenta koncentruje swoją działalność, zauważalne jest systematyczne obniżenie średniej
jednostkowej ceny (wyrażonej w Wp), w szczególności w zakresie produktów standardowych, których produkcja odbywa się
w Chinach. W związku z powyższym w celu zachowania pożądanego poziomu rentowności działalności niezbędne jest ciągła
kontrola i utrzymanie poziomu kosztów oraz wdrażanie nowych produktów i technologii, co z kolei powoduje wzrost kosztów
inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych. Brak możliwości utrzymania konkurencyjnego poziomu kosztów i wdrażania
i komercjalizowania innowacji produktowych i technologcznych może spowodować ograniczenie rentowności działalności
Grupy Emitenta. Opisane okoliczności oraz niekorzystne zmiany w tym zakresie mogą istotnie negatywnie wpływać na
działalność, sytuację finansową, wyniki finansowe lub perspektywy Grupy Emitenta.

2.9.

Może nastąpić zmiana przepisów prawa lub przyjętych standardów wpływając na
działalność Grupy Emitenta i perspektywy jej rozwoju

Przepisy prawa, zarówno w Polsce, w Unii Europejskiej, jak i w innych obszarach, w których Grupa Emitenta prowadzi swoją
działalność, podlega nieustannym zmianom. Szczególnie istotne dla Grupy Emitenta są zmiany w zakresie prawa
podatkowego, administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska. Zmianie
podlegają również przyjęte i stosowane standardy, w szczególności normy budowlane, co jest również podyktowane
rozwojem technologicznym. Istnieje ryzyko, że zmiany regulacji prawnych lub przyjętych standardów spowodują, iż Grupa
Emitenta będzie musiała ponieść dodatkowe koszty celem dostosowania swoje działalności i produktów do zmieniających się
warunków. Opisane okoliczności oraz niekorzystne zmiany w tym zakresie mogą istotnie negatywnie wpływać na działalność,
sytuację finansową, wyniki finansowe lub perspektywy Grupy Emitenta.

2.10.

Polityka poszczególnych krajów i organizmów międzynarodowych może negatywnie
wpływać na działalność Grupy Emitenta i perspektywy jej rozwoju

Istotną częścią działalności Grupy Emitenta jest opracowywanie, rozwijanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu fotowoltaiki.
Rozwiązania te mogą zapewniać produkcję tzw. zielonej energii bez zanieczyszania środowiska naturalnego. W Unii
Europejskiej i pozostałych krajach rozwiniętych aktualnie kładziony jest nacisk na produkowanie energii w sposób możliwie
najmniej szkodzący środowisku naturalnemu, poprzez wprowadzenie określonych norm środowiskowych, ale także poprzez
wprowadzanie mechanizmów wspierających producentów tzw. zielonej energii lub upowszechniających stosowanie takich
rozwiązań wśród konsumentów. Ponadto prowadzone są prace mające na celu zastąpienie produkcji energii opierającej się
na paliwach kopalnych przez produkcję opierającą się na odnawialnych źródłach. W przeciwieństwie do tych krajów, Polska
zdaje się w pierwszej kolejności stawiać na produkcję energii w oparciu o paliwa kopalne, głównie węgiel kamienny
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i brunatny. Zmiana polityki Unii Europejskiej i pozostałych krajach rozwiniętych w zakresie wspierania produkcji energii
w oparciu o źródła odnawialne, jak i kontynuowanie przez Polskę polityki energetycznej koncentrującej się na produkcji
energii w oparciu o paliwa kopalne może istotnie negatywnie wpływać na działalność, sytuację finansową, wyniki finansowe
lub perspektywy Grupy Emitenta.

2.11.

Wymogi z zakresu ochrony środowiska mogą negatywnie wpływać na rentowność
działalności Grupy Emitenta

Grupa Emitenta prowadząc działalność zarówno na terenie Polski jak i w innych krajach zobowiązana jest przestrzegać
przepisów i norm z zakresu ochrony środowiska. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza na etapie produkcji produktów Grupy
Emitenta. Jakkolwiek Emitent nie jest zobowiązany do posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza, ani innego pozwolenia środowiskowego, to jednak zobowiązany jest uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska
oraz sporządzać i przedstawiać właściwemu marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie
korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Zwiększenie opłat za korzystanie ze środowiska lub nałożenie
na Emitenta dalej idących ograniczeń może istotnie negatywnie wpływać na działalność, sytuację finansową, wyniki
finansowe lub perspektywy Grupy Emitenta.

3.

Czynniki ryzyka związane z Ofertą Publiczną i dopuszczeniem Akcji do obrotu

3.1.

Emitent może zawiesić Ofertę Publiczną

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych Zarząd Emitenta,
z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego, może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej bez podawania przyczyn.
Z kolei od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych Zarząd
Emitenta, z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego, może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej w przypadku,
gdy wystąpią:
1)

2)
3)

nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Emitenta, które mogą
mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę Publiczną, rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność Emitenta,
w tym na przedstawione przez niego w Prospekcie informacje,
nagłe i nieprzewidziane zdarzenia mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta,
inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydział Akcji Oferowanych byłyby
niemożliwe lub szkodliwe z punktu widzenia interesu Emitenta lub powodowałoby podwyższone ryzyko inwestycyjne dla
inwestorów nabywających Akcje Oferowane.

W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje
Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych, informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podana do
publicznej wiadomości w trybie komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. W przypadku, gdy
decyzja ta zostanie podjęta po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów
Indywidualnych, informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 51
Ustawy o Ofercie, tj. w formie aneksu do Prospektu w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych terminów
Oferty Publicznej, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym w trybie
komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie.
Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta w trakcie trwania subskrypcji Akcji Oferowanych, złożone
przez inwestorów zapisy na Akcje Oferowane oraz dokonane przez inwestorów wpłaty uważane będą za ważne, jednakże
zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez
złożenie stosownego oświadczenia w dowolnym POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie wskazanym w treści
aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż 2 dni robocze od dnia opublikowania stosownego aneksu do Prospektu.
Zawieszenie lub podjęcie Oferty Publicznej przez Emitenta skutkuje odpowiednio zawieszeniem lub podjęciem Oferty
Publicznej zarówno Akcji Serii C jak i Akcji Sprzedawanych. Akcjonariusze Sprzedający nie są uprawnieni do samodzielnego
zawieszenia ani podjęcia Oferty Publicznej w zakresie dotyczącym oferowanych przez nich Akcji Sprzedawanych.

3.2.

Emitent może odstąpić od Oferty Publicznej

Możliwe jest samodzielne odstąpienie od Oferty Publicznej przez (i) Akcjonariuszy Sprzedających (lub niektórych z nich) lub
(ii) odstąpienie od Oferty Publicznej przez Emitenta, przy uwzględnieniu rekomendacji Oferującego. W przypadku
odstąpienia od Oferty Publicznej przez Emitenta nie przewiduje się możliwości kontynuowania Oferty Publicznej przez
Akcjonariuszy Sprzedających (lub niektórych z nich). Odstąpienie od Oferty Publicznej Akcjonariuszy Sprzedających (lub
jednego z nich) nie wpływa na Ofertę Publiczną Akcji serii C.
Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych decyzja
o odstąpieniu od Oferty Publicznej może zostać podjęta, bez podawania przyczyn.
Z kolei od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w transzy Inwestorów Indywidualnych odstąpienie od
Oferty Publicznej może nastąpić jedynie z ważnych powodów, do których należą:
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1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Emitenta, które mogą
mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę Publiczną, rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność Emitenta,
w tym na przedstawione przez niego w Prospekcie informacje,
nagłe i nieprzewidziane zdarzenia mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta,
nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu Emitenta mające bezpośredni wpływ na jego działalność operacyjną,
zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach giełdowych
w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę Publiczną,
niewystarczające zainteresowanie Ofertą ze strony inwestorów, w szczególności ze strony instytucji finansowych
o uznanej marce, funkcjonujących na rynku kapitałowym,
niemożność osiągnięcia odpowiedniego rozproszenia Akcji w wyniku przeprowadzenia Oferty Publicznej, lub
inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydział Akcji Oferowanych byłyby
niemożliwe lub szkodliwe z punktu widzenia interesu Emitenta lub powodowałoby podwyższone ryzyko inwestycyjne dla
inwestorów nabywających Akcje Oferowane.

W przypadku, gdy od Oferty Publicznej odstąpią Akcjonariusze Sprzedający (lub niektórzy z nich) informacja o odstąpieniu
od Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie.
W przypadku, gdy od Oferty Publicznej odstąpi Emitent, co będzie równoznaczne z brakiem możliwości kontynuowania
Oferty Publicznej przez Akcjonariuszy Sprzedających, informacja o tym zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie
art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie. W takim przypadku, Emitent nie będzie mógł ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na
rynku regulowanym Akcji Oferowanych, na podstawie niniejszego Prospektu.

3.3.

Termin do zapisywania się na Akcje Oferowane może ulec wydłużeniu

Zgodnie z art. 438 § 1 Ksh, termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia
subskrypcji. W przypadku przedłużenia przez Emitenta, przy uwzględnieniu rekomendacji Oferującego, terminu zakończenia
przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane przesunięciu ulegnie również termin przydziału Akcji Oferowanych,
w konsekwencji czego w późniejszym terminie rozpocznie się obrót na rynku giełdowym Prawami do Akcji oraz Akcjami.
Konsekwencją dla inwestorów może być opóźnienie w możliwości rozporządzania instrumentami finansowymi, na które
złożyli zapisy oraz środkami pieniężnymi, które wnieśli tytułem wpłaty na subskrybowane Akcje Oferowane. Informacje
o zmianie harmonogramu Oferty Publicznej będą przekazywane zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie w trybie
komunikatu aktualizującego, chyba że taka zmiana będzie na tyle istotna, że będzie wymagała przekazania w trybie aneksu
do Prospektu, tak by umożliwić inwestorom, którzy już złożyli zapis na Akcje Oferowane, wycofanie się ze skutków prawnych
złożonych zapisów. W przypadku wycofania się przez inwestorów ze skutków prawnych złożonego zapisu, dokonane przez
inwestorów wpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

3.4.

Zapisy na Akcje Oferowane mogą podlegać redukcji

Emitent nie może zagwarantować, że każdemu z inwestorów zostaną przydzielone Akcje Oferowane w liczbie określonej
w złożonym przez niego zapisie. W szczególności taka sytuacja może wystąpić w przypadku znacznego popytu na Akcje
Oferowane, tj. złożenia przez inwestorów zapisów na Akcje Oferowane w liczbie przekraczającej całkowitą pulę tych akcji, lub też
zmniejszenia się tej puli w skutek odstąpienia od sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez wszystkich lub niektórych Akcjonariuszy
Sprzedających. W takich wypadkach zapisy będą podlegać proporcjonalnej redukcji, w wyniku czego inwestorzy mogą nie
otrzymać pożądanej przez nich liczby Akcji Oferowanych. Wystąpienie redukcji może spowodować zamrożenie środków
finansowych na pewien czasi utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty na Akcje Oferowane, które
w wyniku redukcji nie zostały przydzielone inwestorom, zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań.

3.5.

Emisja Akcji serii C może nie dojść do skutku

Emisja Akcji serii C nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:
1)

2)

3)

4)

do dnia zamknięcia Oferty Publicznej nie zostanie złożony i prawidłowo opłacony zapis na przynajmniej 1 Akcję serii C lub
nie zostanie objęta liczba Akcji serii C o łącznej wartości nominalnej co najmniej odpowiadającej kwocie określonej przez
Zarząd Emitenta zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w punkcie 4.6. części IV Prospektu, i w związku
z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Emitenta ma zostać podwyższony,
Zarząd Emitenta w terminie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu i nie później niż
w ciągu jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji serii C nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały, o której mowa
w punkcie 4.6. części IV Prospektu,
uprawomocni się zarządzenie przewodniczącego sądu rejestrowego lub referendarza sądu rejestrowego o zwrocie
wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji serii C,
a ponowny wniosek nie zostanie złożony w terminie wskazanym w punkcie 2 powyżej, lub
uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego lub referendarza sądu rejestrowego o oddaleniu wniosku o wpis do
rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji serii C.

W przypadku niedojścia emisji Akcji serii C do skutku, zwrot wpłat dokonanych na Akcje serii C nastąpi w terminie i na
zasadach opisanych w Części IV pkt 5.1.9 niniejszego Prospektu.
Wystąpienie jednego z powyższych przypadkow może spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas
i utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty na Akcje serii C zostaną zwrócone bez żadnych
odsetek i odszkodowań.
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3.6.

Wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego może ulec opóźnieniu

Zarząd Emitenta będzie dokładał wszelkich starań, aby wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego nastąpiło w możliwie
krótkim terminie. W tym celu Spółka będzie dokonywała wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia Akcji do
obrotu giełdowego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które to umożliwią. Dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego na
rynku oficjalnych notowań giełdowych (rynek podstawowy GPW) wymaga spełnienia warunków dopuszczenia do obrotu
określonych w § 2 ust. 1 i § 3 Rozporządzenia o Rynku Oficjalnych Notowań oraz w § 3 Regulaminu GPW, w tym wymogów
dotyczących minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie („free float"), których spełnienie uzależnione będzie od wyników
Oferty. W Dacie Prospektu nie można stwierdzić, czy Akcje będą spełniać kryteria dopuszczenia do obrotu giełdowego.
Emitent przewiduje, że poczynienie ustaleń, czy kryteria są spełnione, będzie możliwe dopiero po przydziale Akcji serii C.
Z tego względu w pierwszej kolejności wprowadzone zostaną do obrotu Prawa do Akcji. Natomiast rozpoczęcie notowania
Akcji serii A, B, B1, B2 nastąpi później, to jest dopiero po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy Akcji serii C.
Zarząd planuje, iż pierwsze notowanie Akcji będzie możliwe w II kwartale 2018 r. Zarząd nie może jednak zagwarantować, iż
notowanie Akcji rozpocznie się w terminach założonych przez Emitenta.

3.7.

Akcje mogą nie zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez GPW

Dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego na rynku oficjalnych notowań giełdowych (rynek podstawowy GPW) wymaga
spełnienia warunków dopuszczenia do obrotu określonych w § 2 ust. 1 i § 3 Rozporządzenia o Rynku Oficjalnych Notowań
oraz w § 3 Regulaminu GPW, w tym wymogów dotyczących minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie („free float"), których
spełnienie uzależnione będzie od wyników Oferty. Dopuszczenie do obrotu również wymaga decyzji zarządu GPW. Zarząd
GPW może odmówić dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym, jeżeli warunki określone w Regulaminie GPW
oraz w § 2 ust. 1 i § 3 Rozporządzenia o Rynku Oficjalnych Notowań nie zostaną spełnione.
Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia o Rynku Oficjalnych Notowań, spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań
giełdowych zobowiązana jest zapewnić, aby do obrotu na tym rynku dopuszczone były wyłącznie akcje spełniające łącznie
następujące warunki:
1)
2)
3)
4)
5)

zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
ich zbywalność nie jest ograniczona;
wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej rynek
oficjalnych notowań;
iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest
możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej równowartość w złotych 1.000.000 euro;
w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami.

Warunek rozproszenia akcji ma na celu zapewnienie płynności obrotu. W rozumieniu Rozporządzenia o Rynku Oficjalnych
Notowań jest spełniony jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem lub co najmniej 500 000 akcji spółki
o łącznej wartości wynoszącej co najmniej równowartość w złotych 17.000.000 euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub
ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – według prognozowanej ceny rynkowej.
Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu GPW, z zastrzeżeniem ust. 2, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty
finansowe, o ile:
1)

2)
3)

został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni dokument informacyjny,
zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w rozumieniu tych przepisów prawa została
stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, udostepnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie
równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane;
ich zbywalność nie jest ograniczona;
w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, z zastrzeżeniem ust. 10, w przypadku dopuszczania do obrotu giełdowego akcji
powinny one spełniać dodatkowo następujące warunki:
1)

2)
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iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie tej
ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000 zł albo równowartość w złotych co
najmniej 15.000.000 euro, zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co
najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego
przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez Giełdę alternatywnym systemie obrotu
– co najmniej 48.000.000 zł albo równowartość w złotych co najmniej 12.000.000 euro;
w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym
zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej:
a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz
b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 4.000.000
zł albo równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000 euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub
emisyjnej.

Część II – Czynniki ryzyka
Zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu GPW, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może odstąpić od
stosowania wymogów określonych w § 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu GPW, o ile uzna, że nie zagraża to interesowi uczestników
obrotu giełdowego. Uchwała Zarządu Giełdy, o której mowa w § 5 Regulaminu GPW, powinna zawierać wskazanie
okoliczności faktycznych uzasadniających odstąpienie od stosowania tych wymogów, i jednocześnie uwzględniających
wymogi, o których mowa w § 10 pkt 5) Regulaminu GPW.
Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być również instrumenty finansowe,
będące przedmiotem obrotu wyłącznie pomiędzy klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie.
Zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym mogą być akcje, które
spełniają warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego, oraz warunki dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań
giełdowych, określone w Rozporządzeniu o Rynku Oficjalnych Notowań.
Zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być akcje, o ile znajdują się one
w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego.
Zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym mogą być wymienione
w Rozporządzeniu o Rynku Oficjalnych Notowań instrumenty finansowe inne niż akcje, jeżeli spełniają warunki dopuszczenia
do obrotu giełdowego, określone w § 3 ust. 1 Regulaminu GPW, oraz warunki dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych
notowań giełdowych, określone w Rozporządzeniu o Rynku Oficjalnych Notowań.
Zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym mogą być inne niż
wymienione w Rozporządzeniu o Rynku Oficjalnych Notowań instrumenty finansowe, jeżeli spełniają warunki dopuszczenia
do obrotu giełdowego, określone w § 3 ust. 1 Regulaminu GPW, oraz inne warunki określone w Regulaminie Giełdy.
Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu GPW, wartość, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) lit. b) Regulaminu GPW, ustala
się przy zastosowaniu średnich bieżących kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących
w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego.
Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu GPW, w przypadku gdy akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie:
1)

2)

są notowane na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, albo gdy akcje te były notowane na
innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie
wniosku o dopuszczenie, wartość, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) lit. b) Regulaminu GPW, ustala się na
podstawie średniego kursu tych akcji na tym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, z ostatnich
3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie; w przypadku notowania tych akcji na innym rynku
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu przez okres krótszy niż 3 miesiące, wartość tą ustala się na podstawie
średniego kursu tych akcji z całego tego okresu (z wyłączeniem kursu z dnia złożenia wniosku o dopuszczenie);
są notowane, albo były notowane, zarówno na innym rynku regulowanym (innych rynkach regulowanych), jak
i w alternatywnym systemie obrotu (alternatywnych systemach obrotu), wartość, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) oraz
pkt 2) lit. b) Regulaminu GPW, ustala się jako średnią arytmetyczną średniego kursu na innym rynku regulowanym
(średnich kursów na innych rynkach regulowanych) i średniego kursu w alternatywnym systemie obrotu (średnich
kursów w alternatywnych systemach obrotu), z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
o dopuszczenie do obrotu giełdowego, a w przypadku krótszego okresu notowania – z całego tego okresu
(z wyłączeniem dnia złożenia wniosku o dopuszczenie).

Zgodnie z § 3a Regulaminu GPW, dopuszczając dane instrumenty finansowe do obrotu giełdowego Zarząd Giełdy ocenia
dodatkowo czy obrót tymi instrumentami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny, a w przypadku
papierów wartościowych czy zapewniona będzie ich swobodna zbywalność. Zarząd Giełdy dokonuje tej oceny zgodnie
z wymogami określonymi w art. 1–5 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568 z dnia 24 maja 2016 r.
uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów
technicznych w zakresie dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu na rynkach regulowanych
(Dz.U.UE.L.2017.87.117 z późn. zm.). Oceny, o której mowa powyżej, dokonuje się również przed wprowadzeniem do obrotu
giełdowego instrumentów finansowych, których dopuszczenie do obrotu następuje na mocy Regulaminu GPW.
Uchwała zarządu GPW zatwierdzająca dopuszczenie Akcji do obrotu, zostanie podjęta na podstawie wniosku złożonego
przez Emitenta w ciągu 14 dni od jego złożenia, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Regulaminu GPW. Przy
rozpatrywaniu wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na giełdzie zarząd GPW bierze pod uwagę:
1)
2)
3)
4)
5)

sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, jak
również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta;
perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem
źródeł ich finansowania;
doświadczenie i kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta;
warunki, na jakich papiery wartościowe zostały wyemitowane, i ich zgodność z zasadami publicznego charakteru obrotu
giełdowego, o których mowa w § 35 Regulaminu GPW;
bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.

Zgodnie z § 14 Regulaminu GPW, zarząd Giełdy może dopuścić do obrotu giełdowego prawa do nowych akcji spółki, której
akcje nie są notowane na giełdzie, o ile:
1)

został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został
sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie
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została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie
równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane,
uzna, że obrót tymi prawami może osiągnąć wielkość zapewniającą odpowiednią płynność i prawidłowy przebieg
transakcji giełdowych, interes uczestników obrotu nie będzie zagrożony, a w chwili podejmowania decyzji
o dopuszczeniu do obrotu giełdowego praw do nowych akcji brak jest podstaw do stwierdzenia, że warunki Regulaminu
Giełdy dotyczące dopuszczenia akcji pochodzących z przekształcenia praw do akcji nie będą spełnione.

2)

Istnieje ryzyko, iż Spółka nie spełni kryteriów określonych w Rozporządzeniu o Rynku Oficjalnych Notowań oraz
w Regulaminie GPW i nie uzyska zgody zarządu GPW na dopuszczenie Akcji do obrotu na GPW, chociaż Spółka może
odwołać się od uchwały zarządu GPW w sprawie odmowy wydania zgody do rady nadzorczej GPW. W razie odmowy
dopuszczenia Akcji do obrotu na GPW, Spółka nie będzie mogła złożyć kolejnego wniosku w sprawie dopuszczenia tych
samych akcji do obrotu przez okres sześciu miesięcy od dnia doręczenia uchwały zarządu GPW, a w przypadku odwołania
się od wyżej wymienionej uchwały – od dnia doręczenia uchwały rady nadzorczej GPW.
Ponadto zgodnie z § 11 Regulaminu GPW, zarząd GPW może uchylić uchwałę dotyczącą dopuszczenia instrumentów
finansowych do obrotu, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia takiej uchwały nie zostanie złożony wniosek
o wprowadzenie Akcji do obrotu na GPW.
W Dacie Prospektu Emitent nie spełnia kryteriów dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym dla rynku podstawowego.
Kryteria dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym zostaną spełnione jeśli objętych zostanie przynajmniej
298.550 Akcji serii C przez inwestorów, z których każdy będzie posiadał mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu i o ile akcje Emitenta będą w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania
się płynnego obrotu giełdowego.
W przypadku niespełnienia warunków dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym Spółka będzie ubiegać się
o wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku równoległym. W Dacie Prospektu Emitent spełnia kryteria rozproszenia wymagane
dla dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku równoległym.
W przypadku, gdy Emitent nie będzie spełniać wymogów o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku
podstawowym lub równoległym GPW, Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu
GPW (NewConnect). Informacje o dalszych działaniach w takim przypadku zostaną przekazane w formie aneksu do
prospektu emisyjnego przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, a termin ich przydziału w związku
z uprawnieniami inwestorów do uchylenia się od skutków prawnych zapisu, zostanie stosownie przesunięty.

3.8.

W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku
z Ofertą Publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu
na rynku regulowanym GPW, KNF może m.in. zakazać przeprowadzenia Oferty
Publicznej lub zawiesić Ofertę Publiczną oraz nakazać wstrzymanie ubiegania się lub
zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa
w związku z Ofertą Publiczną lub subskrypcją Akcji Oferowanych na podstawie tej Oferty przez Emitenta lub inne podmioty
uczestniczące w tej Ofercie lub subskrypcji Akcji Oferowanych w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego
podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może m.in.
1)
2)

nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty Publicznej lub subskrypcji Akcji Oferowanych albo przerwanie jej przebiegu, na
okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
zakazać rozpoczęcia Oferty Publicznej lub subskrypcji Akcji Oferowanych albo dalszego jej prowadzenia.

W związku z Ofertą Publiczną lub subskrypcją Akcji Oferowanych, Komisja może wielokrotnie zastosować środek
przewidziany w punkcie 2 powyżej.
Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa
w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji i Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym przez
Emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie
może nastąpić, Komisja może m.in.:
1)
2)

nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji i Praw do Akcji do obrotu na rynku
regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych;
zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji i Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie, Komisja może zastosować środki, o których mowa powyżej, także w przypadku gdy:
1)
2)
3)

4)
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Oferta Publiczna lub subskrypcja Akcji Oferowanych, lub dopuszczenie Akcji lub wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów;
istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta;
działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć
istotny wpływ na ocenę Akcji i Praw do Akcji lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu
prawnego lub upadłości Emitenta, lub
status prawny Akcji i Praw do Akcji jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania
tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.

Część II – Czynniki ryzyka
Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo obrotu na rynku
regulowanym lub byłby zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym
rynku papierów wartościowych emitenta, na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Emitent nie jest w stanie przewidzieć, czy w przyszłości nie wystąpi którakolwiek z przesłanek stanowiąca dla KNF podstawę
do podjęcia powyższych działań.

3.9.

Obrót Akcjami może zostać zawieszony

Zarząd Giełdy może na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu Giełdy zawiesić obrót akcjami emitenta na okres do trzech
miesięcy:
1)
2)
3)

na wniosek emitenta,
jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, lub
jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW.

Zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu Giełdy zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na żądanie KNF
zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy obrót
określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na
tym rynku, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może żądać od GPW zawieszenia obrotu tymi papierami lub
instrumentami. W żądaniu, Komisja 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 zawieszenia obrotu
opisane powyżej. Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą
przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, lub
naruszenia interesów inwestorów. Na podstawie art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie KNF może wydać decyzję o wykluczeniu
papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie,
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 w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub
nienależytego wykonywania przez emitenta, sprzedającego lub podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie instrumentów
finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym szeregu obowiązków, do których
odwołuje się art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła
w przyszłości Akcji.

3.10.

Naruszenie obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie, Ustawy o Obrocie
i Rozporządzenia MAR przez Emitenta może skutkować nałożeniem przez KNF sankcji
administracyjnych na Emitenta

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie jeżeli emitent lub sprzedający papiery wartościowe nie spełnia określonych wymogów
prawnych, w tym obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych i bieżących, KNF może (i) wydać decyzję
o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo (ii) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności
sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 1 mln PLN, albo (iii) zastosować
obie sankcje łącznie. Dodatkowo, na emitenta, który nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa
w art. 56-56c w zakresie przekazywania informacji okresowych, art. 63 Ustawy o Ofercie (dot. obowiązku zapewnienia
dostępności informacji okresowych przez okres co najmniej 10 lat od dnia przekazania ich do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie ich w sieci Internet na stronie emitenta) i art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie (dot. obowiązku przekazywania
otrzymanych informacji odnośnie do osiągnięcia lub przekroczenia określonego pułapu głosów przez akcjonariusza), KNF
może (i) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo (ii) nałożyć karę
pieniężną do wysokości 5 mln PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego
w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza 5 mln PLN, albo (iii) zastosować obie
sankcje łącznie.
Jak stanowi art. 96 ust. 1i. Ustawy o Ofercie jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których
mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 rozporządzenia MAR, Komisja może: (i) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych
z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu – (ii) decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo
(iii) nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000
zł, albo (iv) zastosować obie sankcje łącznie.
Zgodnie z art. 173 ust. 1 Ustawy o Obrocie na każdego kto dokonuje lub zleca dokonanie realizacji programu odkupu,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 Rozporządzenia MAR, lub stabilizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 lit. d tego
rozporządzenia, z naruszeniem zasad określonych w prospekcie emisyjnym lub z naruszeniem art. 5 Rozporządzenia MAR,
lub z naruszeniem standardów technicznych, wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 tego rozporządzenia, Komisja może,
w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.
W przypadku gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił zgody, o której mowa w art. 19 ust. 12
Rozporządzenia MAR, z naruszeniem art. 7-9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r.
uzupełniającego Rozporządzenie MAR w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków
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centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku
podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót
w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających
obowiązkowi powiadomienia (Dz. Urz. UE L 88 z 05.04.2016, str. 1), Komisja może nałożyć na Emitenta karę pieniężną do
wysokości 4.145.600 zł (art. 174a Ustawy o Obrocie).
Działając na podstawie art. 175 Ustawy o Obrocie, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną na każdego kto
nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek, o którym mowa w art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia MAR: (i) w przypadku
osób fizycznych – do wysokości 2.072.800 zł, (ii) w przypadku innych podmiotów – do wysokości 4.145.600 zł. W przypadku
gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, zamiast kary,
Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
Ponadto zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki
wymienione 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.
Zgodnie z Rozporządzeniem MAR (szerzej opisane w pkt. 4.8.5. Części IV Prospektu) w przypadku naruszenia obowiązków
dotyczących przekazywania do publicznej wiadomości informacji poufnych, na emitenta może zostać nałożona
administracyjna kara pieniężna stanowiąca równowartość 2,5 mln EUR lub 2% całkowitych rocznych obrotów. W przypadku
naruszenia obowiązków dotyczących prowadzenia list osób posiadających dostęp do informacji poufnych kara ta może
wynieść równowartość 1 mln EUR. W obu przypadkach kara może być liczona alternatywnie, tj. do wysokości trzykrotności
kwoty osiągniętej korzyści lub straty unikniętej w wyniku naruszenia obowiązków.
Nie można zagwarantować, że w przyszłości KNF nie nałoży takich sankcji na Spółkę.

3.11.

Jeżeli Emitent nie spełni wymagań określonych w Regulaminie GPW, Ustawie o Obrocie
lub w Ustawie o Ofercie, Akcje mogą zostać wykluczone z obrotu na GPW

Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie, na żądanie Komisji, GPW wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję papiery
wartościowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub
bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Zgodnie z art. 20 ust. 4b Ustawy o Obrocie, GPW może podjąć decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu
w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to
znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy emitent lub sprzedający lub podmiot ubiegający się
o dopuszczenie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym
niewykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, do których odwołuje się art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie, Komisja może
wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery
wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów
wartościowych z obrotu w tym systemie, 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.
Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
1)
2)
3)
4)

jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie,
w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.

Zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

jeżeli przestały spełniać inne, niż określony w § 31 ust. 1 pkt 1 warunek dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym
rynku,
jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
na wniosek emitenta,
wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze
względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo
w przypadku umorzenia przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza
lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,
jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym,
wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości Akcji.
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3.12.

Emitent może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prowadząc akcję promocyjną
w związku z Ofertą Publiczną

Emitent może prowadzić akcję promocyjną związaną z przeprowadzaną Ofertą Publiczną zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, określonymi w Ustawie o Ofercie, wskazując jednoznacznie w treści materiałów promocyjnych, że mają
charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy, że został lub zostanie opublikowany Prospekt Emisyjny dotyczący
reklamowanych papierów wartościowych, miejsca, w których Prospekt jest lub będzie dostępny. Informacje przekazywane
w ramach akcji promocyjnej nie mogą być sprzeczne z informacjami zawartymi w Prospekcie, odnosić się do informacji,
które są sprzeczne z informacjami zawartymi w Prospekcie, przedstawiać wyraźnie jednostronnego poglądu na temat
informacji zawartych w Prospekcie, w tym przez ominięcie negatywnych aspektów takich informacji lub położenie na nie
mniejszego nacisku niż na aspekty pozytywne oraz zawierać alternatywnych wskaźników wyników dotyczących Emitenta,
chyba że zawarto je w Prospekcie. Dodatkowo informacje takie nie mogą wprowadzać Inwestorów w błąd, co do sytuacji
Emitenta i oceny papierów wartościowych.
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków związanych z akcją promocyjną, Komisja może:
1)
2)

3)

nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni
roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, lub
zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności w przypadku gdy emitent lub sprzedający uchyla się od
usunięcia wskazanych przez Komisję nieprawidłowości w terminie wskazanym w pkt 1 lub treść materiałów
promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy prawa, lub
opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej,
wskazując naruszenia prawa.

W związku z udostępnieniem określonych informacji KNF może wielokrotnie zastosować środek przewidziany powyżej
w punktach 2 i 3.
Zgodnie z art. 96 ust. 1c Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy emitent prowadzi akcję promocyjną z naruszeniem art. 53 ust. 3
i 5-7 lub 9 Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.
Zgodnie z art. 96 ust. 1b pkt 3 Ustawy o Ofercie, w przypadku gdy emitent lub inne osoby i podmioty, za pośrednictwem
których emitent prowadzi akcję promocyjną, nie wykonują albo nienależycie wykonują nakaz, o którym mowa w art. 53 ust.
12 pkt 1 Ustawy o Ofercie (zob. pkt 1 powyżej), albo naruszają zakaz, o którym mowa w art. 53 ust. 12 pkt 2 Ustawy
o Ofercie (zob. pkt 2 powyżej) Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł.
Zgodnie natomiast z art. 96 ust. 1d Ustawy o Ofercie, w przypadku rażącego naruszenia przepisów, o których mowa
w art. 96 ust. 1b lub 1c Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł na osobę
działającą w imieniu lub na zlecenie emitenta przy dokonywaniu czynności związanych z ofertą publiczną lub akcją
promocyjną, w szczególności na członka zarządu, komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej lub komandytowej
lub wspólnika w spółce jawnej lub partnerskiej.

3.13.

Akcje Oferowane mogą zostać nieprzydzielone w wyniku błędnego wypełnienia
formularza zapisu lub niedokonania wymaganej wpłaty w określonych terminach

Spółka zwraca uwagę subskrybentom, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu
na Akcje Oferowane, włącznie z nieprzydzieleniem akcji, ponosi subskrybent. Ponadto niedokonanie wpłaty na Akcje
Oferowane w określonym terminie lub dokonanie niepełnej wpłaty może skutkować nieprzydzieleniem Akcji Oferowanych.

3.14.

Aneks do Prospektu może nie zostać zatwierdzony przez Komisję

Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie, emitent jest obowiązany przekazywać Komisji niezwłocznie, nie później niż
w terminie 2 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do prospektu
emisyjnego, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści prospektu
emisyjnego lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od dnia
zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub o których emitent powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu do dnia wygaśnięcia
ważności prospektu emisyjnego. Aneks podlega zatwierdzeniu przez Komisję w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od
dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie aneksu. Komisja może odmówić zatwierdzenia aneksu, w przypadku gdy nie
odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Odmawiając zatwierdzenia
aneksu, Komisja stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art. 16 lub art. 17 Ustawy o Ofercie. Ryzyka wynikające
z zastosowania tych środków zostały omówione w punkcie 3.8. części II Prospektu.

3.15.

Inwestowanie w Akcje wiąże się z ryzykiem nieprzywidywalnych zmian kursów akcji,
a ograniczona płynność Akcji może negatywnie wpłynąć na cenę rynkową Akcji

Inwestor nabywając Akcje (Prawa do Akcji) powinien być świadomy tego, że inwestowanie w akcje (prawa do akcji) na rynku
kapitałowym wiąże się z ryzykiem wynikającym z nieprzewidywalności zmian ich kursów, tak w krótkim, jak i w długim okresie
oraz ich płynnością. W przypadku polskiego rynku kapitałowego ryzyko to jest relatywnie większe niż na rynkach
rozwiniętych, co związane jest z wcześniejszą fazą jego rozwoju, a co za tym idzie – wahaniami cen i stosunkowo niewielką
płynnością.
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Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych na GPW zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych przez
inwestorów giełdowych i zależy od koniunktury giełdowej.
Cena rynkowa Akcji oraz Praw do Akcji może podlegać znacznym wahaniom w wyniku wpływu wielu czynników, na które
Emitent nie będzie miał wpływu. Wśród takich czynników należy wymienić m.in. szacunki publikowane przez analityków
giełdowych, zmiany koniunktury (w tym koniunktury branżowej), ogólną sytuację na rynku papierów wartościowych, prawo
i politykę rządu oraz ogólne tendencje gospodarcze i rynkowe.
Cena rynkowa akcji może również ulec zmianie w konsekwencji emisji przez Emitenta nowych akcji, zbycia akcji przez
głównych akcjonariuszy Emitenta, zmian płynności obrotu, obniżenia kapitału zakładowego, wykupu akcji własnych przez
Emitenta i zmiany postrzegania Emitenta przez inwestorów.
Ponadto ze względu na strukturę akcjonariatu Spółki obrót wtórny akcjami Emitenta może charakteryzować się ograniczoną
płynnością. W związku z możliwością wystąpienia powyższych lub innych czynników nie można zagwarantować, że cena
akcji na rynku regulowanym nie będzie niższa od ceny emisyjnej Akcji Oferowanych oraz że inwestor nabywając Akcje
będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej go cenie.

3.16.

Raporty dotyczące Spółki publikowane przez analitykow giełdowych mogą mięć wpływ
na kurs notowań Akcji

Raporty dotyczące Emitenta publikowane przez analitykow giełdowych mają wpływ na kurs notowań i płynność Akcji. Jeżeli
żaden analityk giełdowy nie uwzględni Emitenta i nie opublikuje raportu na jego temat lub jeżeli jeden lub większa liczba
analityków giełdowych przestanie uwzględniać Spółkę lub regularnie publikować raporty dotyczące Spółki, może spaść
zainteresowanie Spółką na rynku kapitałowym, skutkując negatywnym wpływem na wolumen Akcji będących przedmiotem
obrotu, co z kolei może spowodować spadek kursu notowań Akcji. Jeżeli jeden lub większa liczba analitykow giełdowych
zmieni swoje rekomendacje na negatywne, może dojść do znaczącego spadku kursu notowań Akcji.

3.17.

Wartość Akcji dla inwestorów zagranicznych może ulec obniżeniu na skutek zmienności
kursów walutowych

Po dopuszczeniu do obrotu na GPW kurs Akcji będzie wyrażony w PLN. Cena Emisyjna będzie wyrażona w PLN, a wpłaty
na Akcje Oferowane lub Akcje Sprzedawane wnoszone przez inwestorow zagranicznych będą dokonywane w PLN.
Zasadniczo będzie się to wiązało z koniecznością wymiany waluty krajowej inwestora zagranicznego na PLN według
określonego kursu wymiany, który może się wahać. W konsekwencji stopa zwrotu z inwestycji w Akcje będzie zależała nie
tylko od zmiany kursu Akcji w okresie inwestycji, ale także od zmian kursu walut względem PLN. Ponadto deprecjacja PLN
wobec walut obcych może w negatywny sposob wpłynąć na rownowartość w walutach obcych kwoty wypłacanej w związku
z Akcjami, co będzie powodować obniżenie rzeczywistej stopy zwrotu z inwestycji w Akcje. Ryzyko kursowe będzie dotyczyć
także wszelkich wypłat przypadających na Akcje, w tym wypłaty dywidend, ktore dokonywane będą w PLN.

3.18.

PDA mogą zostać niedopuszczone do obrotu lub ich dopuszczenie może zostać
opóźnione

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie do obrotu giełdowego Praw do Akcji. Spółka podejmie wszelkie
działania zmierzające do rozpoczęcia obrotu PDA zgodnie z harmonogramem. Należy jednak mieć na uwadze, że
dopuszczenie do obrotu PDA wymaga spełnienia szeregu wymogów przewidzianych zarówno przez GPW, jak i KDPW.
Ewentualne niedopuszczenie PDA do obrotu lub przedłużenie procedury w tym zakresie może spowodować utrudnienie
obrotu PDA oraz czasowe zamrożenie zainwestowanych środków.
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że charakter PDA wiąże się z ryzykiem na wypadek wydania prawomocnego
postanowienia właciwego sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego. W takiej sytuacji,
właściciele PDA otrzymają zwrot kwot stanowiący iloczyn posiadanych PDA oraz Ceny Emisyjnej, bez jakichkolwiek
odszkodowań lub odsetek. Inwestorzy nabywający PDA na rynku regulowanym powinni wziąć pod uwagę ryzyko poniesienia
straty w razie nabycia PDA po cenie wyższej od Ceny Emisyjnej Akcji serii C.

3.19.

W przypadku niedojścia emisji Akcji serii C do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji
do obrotu giełdowego wpłaty wniesione przez inwestorów zostaną zwrócone bez
jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek

W przypadku niedojścia emisji Akcji serii C do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji do obrotu giełdowego Emitent wystąpi
o zakończenie notowań Praw do Akcji na GPW w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o niedojściu emisji do
skutku. Zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz tych inwestorów, na których rachunkach papierów wartościowych będą
zapisane Prawa do Akcji w dniu poprzedzającym dzień ich wyrejestrowania z depozytu papierów wartościowych. Ustalenie
stanów posiadania Praw do Akcji na potrzeby zwrotu wpłat dokonanych na Akcje serii C nastąpi po rozliczeniu transakcji
zawartych w ostatnim dniu obrotu Praw do Akcji na giełdzie oraz po rozliczeniu transakcji zawartych poza rynkiem giełdowym,
które mogą być zawierane po zakończeniu obrotu Prawami do Akcji na giełdzie. Ponadto należy zauważyć, że wyrejestrowanie
Praw do Akcji z depozytu papierów wartościowych jest dokonywane wyłącznie na wniosek Emitenta, po stwierdzeniu przez
KDPW kompletności i poprawności tego wniosku. Kwota zwracanych wpłat zostanie ustalona w ten sposób, że liczba Praw do
Akcji serii C znajdujących się na koncie inwestora zostanie pomnożona przez cenę emisyjną Akcji serii C. Zwrot wpłat zostanie
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dokonany w terminie 14 dni od ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku na rachunki inwestycyjne, na których zapisane były
Prawa do Akcji. Zwrot wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. Wystąpienie powyższej okoliczności może
spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem
wpłacone kwoty na Akcje serii C zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań.

3.20.

Istnieje ryzyko, że Akcje Istniejące mogą zostać dopuszczone i wprowadzone do obrotu
po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją Akcji
serii C

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie szczególnych warunków
dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych z 12 września 2006 r., decyzje
w sprawie wniosków emitentów o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego jednocześnie praw do akcji nowej
emisji oraz akcji już istniejących podejmowane są po analizie obejmującej w szczególności wielkość i strukturę oferty,
strukturę własności, ewentualne umowne zakazy sprzedaży oraz inne okoliczności związane z wnioskiem. Wobec
powyższego istnieje ryzyko, że akcje już istniejące mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego nie wcześniej niż po
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i ich asymilacji z akcjami nowej emisji, jeżeli będą przemawiać za tym
szczególne okoliczności określone powyżej. Odroczenie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym
Akcji Istniejących do czasu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją Akcji serii C może
negatywnie wpłynąć na notowania Praw do Akcji, a także na wolumen obrotu PDA na GPW, na ich płynność, możliwość
zbywania PDA oraz strukturę akcjonariatu Spółki. Wystąpienie powyższych okoliczności może też spowodować zamrożenie
środków finansowych na pewien czas i utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów.

3.21.

Reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych mogą negatywnie wpłynąć na rynek
kapitałowy w Polsce i cenę Akcji

Historycznie otwarte fundusze emerytalne („OFE”) były największym prywatnym inwestorem na GPW oraz istotnym
uczestnikiem ofert publicznych akcji na GPW. W ciągu ostatnich lat postępuje jednak ograniczanie roli OFE, poprzez
stopniowe przenoszenie środków z funduszy do sektora publicznego – na rachunki zarządzane przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych lub inne państwowe fundusze celowe. W lutym 2017 roku polski rząd potwierdził zamiar przeniesienia 75%
aktywów zarządzanych obecnie przez OFE na indywidualne konta emerytalne, które miałyby być prowadzone dla każdego
obywatela oraz przeniesienia pozostałych środków do Funduszu Rezerwy Demograficznej, który będzie zarządzany przez
Polski Fundusz Rozwoju. W dniu 30 grudnia 2016 r. proponowane zmiany zostały przedstawione przez polski rząd Sejmowi.
Obecnie powyższe zmiany są przedmiotem dalszej analizy prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z rządowym planem dotyczącym OFE, OFE miałyby zostać
przekształcone w fundusze inwestycyjne akcji. W Dacie Prospektu ze względu na zakres przeprowadzonej dotychczas
reformy nie można przewidzieć jej rzeczywistego wpływu na rynek kapitałowy, a tym samym na cenę Akcji. Zgodnie
z informacjami pochodzącymi od Ministra Finansów, powyższe zmiany powinny zostać wprowadzone najpóźniej w 2018
roku. Zmiany w działalności OFE mogące ograniczyć liczbę OFE, wartość zarządzanych przez nich aktywów lub wpływające
na politykę inwestycyjną OFE (w tym zwiększenie inwestycji w instrumenty zagraniczne kosztem zaangażowania środków
w kapitalizację GPW) lub zmiany polegające na całkowitej likwidacji OFE, w tym w szczególności z transferem
zgromadzonych w nich środków do sektora publicznego (np. Zakłądu Ubezpieczeń Społecznych lub innych funduszy
państwowych) mogą wpływać na popyt na akcje i cenę akcji notowanych na GPW. Dodatkowo przeprowadzona reforma
i zmiany w zakresie funkcjonowania OFE mogą mieć też niekorzystny wpływ na postrzeganie polskiego rynku kapitałowego
i stabilność jego ram instytucjonalnych, a tym samym zniechęcać inwestorów do inwestowania w akcje spółek notowanych
na GPW. Istnieje zatem ryzyko, że przeprowadzona reforma OFE może negatywnie wpłynąć na notowania Akcji, a także na
wolumen obrotu Akcjami na GPW, na ich płynność oraz strukturę akcjonariatu Spółki, a także na powodzenie Oferty.

3.22.

Reformy ustroju rolnego mogą ograniczać zbywalność akcji Emitenta

Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2196 z późn. zm.), Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje
prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem nieruchomości rolnej. Powyższej
regulacji nie stosuje się w przypadku zbywania:
1)
2)
3)
4)

akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w rozumieniu Ustawy o Obrocie,
udziałów i akcji na rzecz osoby bliskiej;
udziałów i akcji przez Skarb Państwa;
udziałów i akcji na rzecz spółki, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca ww. ustawy.

Do prawa pierwokupu, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 ust. 8, 10 i 11 ww. ustawy oraz
przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu co do nieruchomości. Należy przy tym mieć na uwadze, że
nabycie akcji w spółce prawa handlowego będącej właścicielem nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ww.
ustawy jest nieważne. Emitent jest właścicielem dwóch nieruchomości (działki nr 1/34 i 1/35) w Zaczerniu. Działki położone
są terenach oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem "P,U", tj. terenach
przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, usługową, składów i magazynów. W ocenie Emitenta posiadane przez niego
nieruchomości nie stanowią nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 z późn. zm.). Istnienie powyższej regulacji może ograniczać zbywalność
akcji Emitenta.
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CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
1.

Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich
oświadczenia stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004

1.1.

Emitent

1.1.1.

Informacje o emitencie

Nazwa (firma):

ML SYSTEM Spółka Akcyjna

Adres:

Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie, województwo podkarpackie, Polska

Telefon:

(+48) 17 77 36 903

Fax:

(+48) 17 85 35 877

Adres poczty elektronicznej:

biuro@ mlsystem.pl

Adres strony internetowej:

www .mlsystem.pl

1.1.2.

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta

Osoby działające w imieniu Emitenta:


Dawid Cycoń

Prezes Zarządu



Anna Warzybok

Wiceprezes Zarządu

1.1.3.

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004

Oświadczamy, iż zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje
zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co
mogłoby wpływać na jego znaczenie.

……………………...............………………
Dawid Cycoń
Prezes Zarządu
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Wiceprezes Zarządu
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1.2.
Podmiot:

Akcjonariusz Sprzedający – Edyta Stanek
osoba fizyczna, akcjonariusz ML SYSTEM S.A.

Edyta Stanek jako akcjonariusz wywierający na Emitenta znaczny wpływ w rozumieniu art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest odpowiedzialna za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie.

1.2.1.

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004

Oświadczam, iż zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte
w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby
wpływać na jego znaczenie.

…………………………………………..
Edyta Stanek
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1.3.

Akcjonariusz Sprzedający – Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.3.1.

Informacje o Akcjonariuszu Sprzedającym

Nazwa (firma):

Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

ul. Szwedzka 25/2, 30-324 Kraków

1.3.2.

Osoby fizyczne działające w imieniu Akcjonariusza Sprzedającego

W imieniu Akcjonariusza Sprzedającego – Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa Leszek
Pamuła, Prezes Zarządu
Odpowiedzialność Akcjonariusza Sprzedającego za sporządzenie lub udział w sporządzeniu informacji zamieszczonych
w Prospekcie ograniczona jest do następujących części Prospektu:


Część II – Czynniki ryzyka: pkt 3 – informacje, które dotyczą Akcjonariusza Sprzedającego i sprzedawanych przez niego
Akcji.



Część III – Dokument Rejestracyjny: pkt. 1.3



Część IV – Dokument Ofertowy: pkt. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.3.1 oraz 7 – w zakresie informacji o Akcjonariuszu Sprzedającym
oraz o dokonywanej przez niego sprzedaży papierów wartościowych.

1.3.3.

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004

Oświadczam, iż zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte
w częściach Prospektu, za które Akcjonariusz Sprzedający jest odpowiedzialny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym, i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

…………………………………………..
Leszek Pamuła
Prezes Zarządu
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1.4.

Oferujący

1.4.1.

Informacje o Oferującym

Nazwa (firma):

Vestor Dom Maklerski Spółka Akcyjna

Adres:

al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Telefon:

+48 22 378 91 90

Fax:

+ 48 22 378 91 91

Adres poczty elektronicznej:

dm @ vestor.pl

Adres strony internetowej:

www . vestor.pl

1.4.2.

o

Osoby działające w imieniu Oferującego

W imieniu Oferującego działają:


Tomasz Bardziłowski

Wiceprezes Zarządu



Jarosław Palejko

Prokurent

1.4.3.

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004

Oferujący brał udział w sporządzeniu następujących części Prospektu:


Część I – Podsumowanie: lit. E.3



Część III – Dokument Rejestracyjny: pkt. 1.4



Część IV – Dokument Ofertowy: pkt. 5

Działając w imieniu Oferującego, oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by
zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które ponosi odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne
i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich
znaczenie.

…………………………………………..
Tomasz Bardziłowski
Wiceprezes Zarządu

…………………………………………..
Jarosław Palejko
Prokurent
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1.5.

Doradca finansowy

1.5.1.

Informacje o Doradcy finansowym

Nazwa (firma):

ADDVENTURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

31-069 Kraków, ul. Smocza 6a

Telefon:

+48.12.421.14.14

Fax:

+48.12.422.38.00

Adres poczty elektronicznej:

sekretariat @ addventure.com.pl

Adres strony internetowej:

http :// www . adventure . com . pl

1.5.2.

o

o

Osoby działające w imieniu Doradcy finansowego

W imieniu Doradcy finansowego działa:


Piotr Solorz

1.5.3.

Członek Zarządu

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004

Doradca finansowy brał udział w sporządzeniu następujących części Prospektu:


Część I – Podsumowanie: A, B, C, D, E2.



Część II – Czynniki Ryzyka: pkt. 1.1-1.25, 2, 3.



Część III – Dokument Rejestracyjny: pkt. 1.5, 3, 5-12, 14-19, 20.7, 20.8, 21-25.



Część IV – Dokument Ofertowy: pkt 3.4, 4.2-4.11, 7.3.



Definicje i skróty.



Załączniki: pkt. 1.1.

Działając w imieniu Doradcy finansowego, oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności
by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które ponosi odpowiedzialność Doradca finansowy, są
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby
wpływać na ich znaczenie.

…………………………………………..
Piotr Solorz
Członek Zarządu
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1.6.
Podmiot:

Akcjonariusz Sprzedający – Maciej Kaszycki
osoba fizyczna, akcjonariusz ML SYSTEM S.A.

Odpowiedzialność Akcjonariusza Sprzedającego za sporządzenie lub udział w sporządzeniu informacji zamieszczonych
w Prospekcie ograniczona jest do następujących części Prospektu:


Część II – Czynniki ryzyka: pkt 3 – informacje, które dotyczą Akcjonariusza Sprzedającego i sprzedawanych przez niego
Akcji.



Część III – Dokument Rejestracyjny: pkt. 1.6



Część IV – Dokument Ofertowy: pkt. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.3.1 oraz 7 – w zakresie informacji o Akcjonariuszu Sprzedającym
oraz o dokonywanej przez niego sprzedaży papierów wartościowych.

1.6.1.

Oświadczenie stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004

Oświadczam, iż zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte
w częściach Prospektu, za które Akcjonariusz Sprzedający jest odpowiedzialny, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym, i że w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

…………………………………………..
Maciej Kaszycki
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2.

Biegli rewidenci

2.1.

Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta w okresie objętym
historycznymi informacjami finansowymi

2.1.1.

Podmiot przeprowadzający badanie historycznych informacji finansowych

Biegłym rewidentem dokonującym badania historycznych informacji finansowych oraz statutowego sprawozdania
finansowego za 2016 r. jest:
Nazwa (firma):

POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o.

Adres:

ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Podmiot wpisany jest na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 1806.
W imieniu POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o. działała Ewa Sieklińska, Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych
rewidentów pod numerem 9771.
Statutowe sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2013-2015 r. były badane przez biegłego rewidenta. Biegłym
rewidentem dokonującym badania statutowych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2013-2015 r. finansowych był:
Nazwa (firma):

Kancelaria Biegłego Rewidenta Marta Mikrut-Grobelny

Adres:

39-200 Dębica, ul. Leśna 183

Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową
Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3696. W imieniu Kancelarii Biegłego Rewidenta Marta Mikrut-Grobelny działała
Aneta Cwynar, Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 10546.

2.2.

Zmiany biegłych rewidentów w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi biegły rewident nie złożył rezygnacji Emitentowi ani też nie został
zwolniony przez Emitenta. Zmiana biegłego rewidenta została dokonana w toku zwykłej zmiany podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych w celu ograniczenia ryzyka rutynowego podejścia do badania przez dotychczasowego
audytora, który badał sprawozdania Emitenta przez poprzednie 3 lata. Przyczyny zmiany biegłego rewidenta dokonane
w 2016 r. nie są istotne z punktu widzenia oceny Emitenta.

3.

Wybrane informacje finansowe

Wybrane dane finansowe Emitenta pochodzą ze zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za lata
obrotowe 2014, 2015, 2016 oraz 2017. Sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2014-2016 zostały przekształcone do
zgodności z MSR, natomiast sprawozdanie finansowe za 2017 r. zostało sporządzone wg MSR. Dane finansowe za 2014 r.
oraz 2015 r. są jednostkowymi danymi Emitenta, natomiast począwszy od 2016 r. dane finansowe obejmują skonsolidowane
informacje finansowe Grupy Emitenta.

Tabela: Wybrane dane finansowe Grupy Emitenta (tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej)
1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

54 348

34 550

50 731

49 642

Zysk/Strata ze sprzedaży

6 053

882

12 501

2 063

Pozostałe przychody operacyjne

8 118

6 924

3 083

10 053

Pozostałe koszty operacyjne

6 896

4 984

1 026

9 527

Zysk/Strata z działalności operacyjnej

7 275

2 822

14 558

2 589

54

7

49

9

Koszty finansowe

1 256

691

754

582

Zysk/Strata brutto

6 073

2 138

13 853

2 016

Zysk/Strata netto

6 072

2 138

13 853

2 016

1,39

0,49

3,17

0,46

6 072

2 138

13 853

2 016

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

Przychody finansowe

Zysk/Strata netto na akcję w zł*
Całkowity dochód
*/ Przyjęto liczbę akcji wg stanu w Dacie Prospektu

Źródło: Emitent
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Tabela: Wybrane dane bilansowe Grupy Emitenta (tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej)
Wybrane dane finansowe

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Aktywa razem

135 477

92 276

80 990

39 476

Aktywa trwałe

97 012

67 592

64 402

24 554

Aktywa obrotowe

38 465

24 684

16 588

14 922

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

99 775

67 812

58 700

31 039

Zobowiązania długoterminowe

58 080

40 088

37 246

12 671

Zobowiązania krótkoterminowe

41 695

27 724

21 454

18 368

Kapitał własny ogółem

35 702

24 464

22 290

8 437

4 368

4 000

4 000

4 000

8,17

5,60

5,10

1,93

4 368 132

4 368 132

4 368 132

4 368 132

Kapitał zakładowy
Kapitał własny ogółem na akcję w zł*
Liczba akcji w sztukach w Dacie Prospektu

*/ Przyjęto liczbę akcji wg stanu w Dacie Prospektu
Źródło: Emitent

APM – Alternatywny Pomiar Wyników
Grupa Emitenta wprowadza APM (Alternatywny Pomiar Wyników), który oznacza pomiar finansowy historycznej
efektywności finansowej Grupy, inny niż określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej. Emitent
wprowadza APM w ramach dwóch podstawowych wskaźników w okresie historycznych i śródrocznych informacji
finansowych:


EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji).



Dług netto.

W opinii Emitenta zastosowane wskaźniki umożliwią uczestnikom rynku kapitałowego uzyskać pełniejszy obraz wyceny
Emitenta również przy wykorzystaniu wskaźników odnoszących się do EBITDA oraz długu netto.
Wielkości wynikająca z zastosowanych wskaźników bezpośrednio wynikają z rocznych i śródrocznych sprawozdań
finansowych Grupy Emitenta:


EBITDA = Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji (obydwie pozycje pochodzą ze
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów).



Dług netto = suma długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz
leasingu finansowego pomniejszona o wartość środków pieniężnych (wszystkie pozycje pochdzą ze skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej).

Tabela: APM – Alternatywny Pomiar Wyników – EBITDA (tys. zł)
APM – Alternatywny Pomiar Wyników
EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej
powiększony o wartość amortyzacji)

1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

13 808

7 720

18 008

4 584

Źródło: Emitent

Tabela: APM – Alternatywny Pomiar Wyników – Dług netto (tys. zł)
APM – Alternatywny Pomiar Wyników
Dług netto

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

32 664

26 960

22 812

4 832

Źródło: Emitent

4.

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem i działalnością Grupy Emitenta opisane zostały w punkcie 1 i 2 Części II Prospektu
pod nazwą „Czynniki ryzyka”.
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5.

Informacje o Emitencie

5.1.

Historia i rozwój Emitenta

5.1.1.

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta

Nazwa (firma) Emitenta:
ML SYSTEM Spółka Akcyjna
Nazwa (firma) Emitenta skrócona: ML SYSTEM S.A.
5.1.2.

Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny

Emitent jako spółka jawna został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 lutego 2007 r.
pod numerem 0000274352, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego (sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/1065/7/23).
Emitent został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 czerwca 2012 r. pod numerem
0000422306, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego (sygn. akt RZ.XII NS-REJ.KRS/6173/12/984).
W związku z przekształceniem Emitenta jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, Emitent został
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 lipca 2015 r. pod numerem 0000565236, na
podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn.
akt RZ.XII NS-REJ.KRS/9831/15/827).
Emitentowi został nadany numer identyfikacji podatkowej NIP: 5170204997.
Emitentowi został nadany numer identyfikacyjny REGON: 180206288.
5.1.3.

Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony

Emitent został utworzony w dniu 20 lutego 2007 r. (data rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego) jako spółka jawna pod firmą ML SYSTEM Spółka Jawna W.Jakubiec E.Stanek. Od 15 października 2007 r.
funkcjonował pod firmą ML SYSTEM Spółka Jawna W.Drozdowska E.Stanek, a począwszy od 20 grudnia 2007 r. pod firmą
ML SYSTEM Spółka Jawna E.Stanek D.Cycoń.
Na podstawie uchwały nr 1 wspólników z dnia 24 maja 2012 r., objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Radosława Wiśniowskiego, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Rzeszowie (Rep. A Nr 1996/2012), Emitent
działający podówczas pod firmą ML SYSTEM Spółka Jawna E.Stanek D.Cycoń został przekształcony w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ML SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie
Emitenta w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zostało w dniu 1 czerwca 2012 r. wpisane do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000422306.
Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ML SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 3 czerwca 2015 r., objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez notariusz Justynę Łukasik, prowadzącą
Kancelarię Notarialną w Rzeszowie (Rep. A Nr 576/2015), Emitent działający podówczas pod firmą ML SYSTEM Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością został przekształcony w spółkę akcyjną pod firmą ML SYSTEM Spółka Akcyjna.
Przekształcenie Emitenta w spółkę akcyjną zostało w dniu 1 lipca 2015 r. wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000565236.
Emitent został utworzony na czas nieograniczony.
5.1.4.

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

Siedziba:
Forma prawna:
Przepisy prawa, na podstawie
których i zgodnie z którymi działa
Emitent:
Kraj:
Adres:
Telefon:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:
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Zaczernie
spółka akcyjna
Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa polskiego,
w szczególności przepisów Kodeksu Spółek Handlowych
Polska
Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie
(+48)177788266
biuro @ mlsystem.pl
www . mlsystem.pl
o
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5.1.5.

Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Grupy Emitenta

Poniżej przedstawiono podsumowanie najistotniejszych zdarzeń w działalności gospodarczej Emitenta:
Okres
2007 r.

Opis zdarzenia
luty

Powstanie Emitenta (podówczas w formie spółki jawnej).

kwiecień

Uzyskanie przez Emitenta koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

czerwiec

Pozyskanie pierwszego kontraktu na Drogowym Przejściu Granicznym w Medyce w kooperacji.

2009 r.

marzec

Pierwsze, samodzielne pozyskanie kontraktu w ramach przetargu publicznego.

2010 r.

grudzień

Zakup pierwszej nieruchomości przy ulicy Warszawskiej w Rzeszowie

2011 r.

grudzień

Budowa nowej siedziby spółki przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie oraz uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie

grudzień

Opracowanie pierwszej, własnej technologii na panel fotowoltaiczny NoFrost

2012 r.

luty

czerwiec

Przekształcenie Emitenta w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

listopad

Przystąpienie Emitenta do Klastra Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów.

wrzesień

Pozyskanie pierwszego dofinansowania ze środków pomocowych UE na utworzenie zaplecza B+R
w ramach programu PRO.

lipiec

Uzyskanie zgody Rady Parku Naukowo Technologicznego na wejście do Inkubatora Technologicznym
PPNT w Jasionce.

grudzień
2013 r.

październik

maj

Zakup gruntu pod budowę zakładu produkcyjnego wraz z laboratorium.

maj

Przystąpienie Emitenta do Stowarzyszenia Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”

2015 r.

lipiec
marzec
czerwiec

2017 r.

Przystąpienie Emitenta do Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej.
Uzyskanie pierwszego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wydanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

listopad

2016 r.

Utworzenie Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego w strukturach Emitenta.

maj

2014 r.

2015 r.

Pierwsze zgłoszenie patentowe na opracowaną przez Emitenta technologię NoFrost pn. „Zastosowanie
tlenku cyny (IV) dotowanego fluorem SnO2:F (FTO) do otrzymywania warstwy grzewczej na panelu
fotowoltaicznym”, potwierdzone uzyskaniem patentu w 2016 roku.

Przystąpienie Emitenta do Polsko-Chorwackiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Przekształcenie Emitenta w spółkę akcyjną.
Uzyskanie drugiego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wydanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
Przystąpienie Emitenta do Polskiego Klastra Aluminium.

grudzień

Wybudowanie zakładu produkcyjnego w Zaczerniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

grudzień

Zakończenie projektu w ramach POIG pn. „Produkcyjne wdrożenie hybrydowego panelu fotowoltaicznego
NoFrost”.

marzec

Uruchomienie produkcji w nowym zakładzie w Zaczerniu oraz zmiana siedziby Emitenta.

czerwiec

Uzyskanie trzeciego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC wydanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

kwiecień

Pozyskanie inwestora NEWBERG ML SPV Sp. z o.o., który objął 21.500 akcji imiennych, zwykłych serii B
o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja w zamian za łączną wpłatę w kwocie 2.999.895 złotych.

wrzesień

Zakup gruntu pod budowę nowej hali produkcyjnej ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla
sektora BIPV.

listopad

Pozyskanie inwestora, który objął 135.600 akcji imiennych, zwykłych, serii B1 o wartości nominalnej 1,00
złoty w zamian za łączną wpłatę w kwocie 2.000.100,00 złotych

Źródło: Emitent
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Poniżej przedstawiono najistotniejsze wyróżnienia otrzymane przez Emitenta:
Przyznany tytuł

Opis

Innowator Podkarpacia 2017

ML System po raz czwarty została uhonorowana tytułem Innowator Podkarpacia 2017 za Interaktywny
pylon przystankowy z wbudowanym rozkładem jazdy autobusów. Jest to konkurs organizowany przez
Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Politechnikę Rzeszowską pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego

Laureat plebiscytu Top
Pracodawcy Polski
Wschodniej 2017

W październiku 2017 r. podczas IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (Eastern
Economic Congress – EEC) Emitent został laureatem plebiscytu Top Pracodawcy Polski Wschodniej.
Celem konkursu było wyłonienie firm z pięciu wschodnich województw, które łączącą wpływ na rozwój
gospodarczy regionu z ważną rolą na rynku pracy.

Innowator Podkarpacia 2016

W grudniu 2016 r. firma ML System zdobyła tytuł Innowator Podkarpacia za ultralekkie moduły
fotowoltaiczne. Jest to konkurs organizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz
Politechnikę Rzeszowską pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz
Wojewody Podkarpackiego.

Nagroda Gospodarcza
Prezydenta RP

W listopadzie 2016 r. firma ML System otrzymała nagrodę Prezydenta RP w kategorii LIDER Małych
i Średnich Przedsiębiorstw. O zdobycie Nagrody w jednej z 6 kategorii walczyło 200 firm z całej
Polski.

Rynkowy Lider Innowacji
2016

ML System S. A. znalazła się w gronie laureatów najbardziej innowacyjnych firm w Polsce plebiscytu
organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Certyfikat wiarygodności
biznesowej 2015

Nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy w roku 2015 według międzynarodowej wywiadowni
gospodarczej BISNODE Polska Sp. z o. o., która ocenia wiarygodność i stabilność firm na podstawie
analizy moralności płatniczej i wskaźników finansowych.

Certyfikat ZŁOTY PŁATNIK
2015

EULER HERMES przyznał firmie ML System S. A. Certyfikat ZŁOTY PŁATNIK za zachowanie najwyższych
standardów płatniczych w 2015 roku

Polska Nagroda
Innowacyjności 2015

ML System S. A. otrzymała wyróżnienie przyznane przez Polską Nagrodę Innowacyjności za wieloletnią
działalność badawczo-rozwojową, a także działalność zacieśniającą współpracę firmy z instytucjami takimi
jak: Fraunhofer Institute, UJ Kraków, PAN w Warszawie, AGH w Krakowie, Politechniką Rzeszowska,
Politechniką Wrocławską, EIT+, 3DNano

Skrzydła Biznesu 2015

Firma ML System S. A. zajęła I miejsce za wyniki finansowe i dynamikę wzrostu sprzedaży w kategorii firm
średnich województwa podkarpackiego. Organizatorem rankingu jest wydawca „Dziennika Gazety Prawnej”
INFOR Sp. z o.o.

Innowator Podkarpacia 2015

Firmie ML SYSTEM już po raz drugi przyznany został tytuł Innowator Podkarpacia – poprzednio w roku
2013 w kategorii małe przedsiębiorstwo za autorskie rozwiązanie „modułu fotowoltaicznego NoFrost”.
W 2015 roku ML System nagrodzona została w tej samej kategorii za „drukowane ogniwa fotowoltaiczne dla
zastosowań w budownictwie”

ML System otrzymała nagrodę w kategorii "Wzorowy Produkt" – za wdrożony "Carport Solar System".
Wzorowe Podkarpackie 2014 Nagroda została przyznana za integrację nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przestrzeni
publicznej. Konkurs prowadzony pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego
INNOFIRMA Parkowe Orły
2014

ML SYSTEM otrzymała wyróżnienie dla najbardziej innowacyjnych firm zlokalizowanych na terenie
Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości organizowanym przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków
Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Rynkowy Lider Innowacji
2014 – Jakość, Kreatywność,
Efektywność

ML System S. A. znalazła się w gronie laureatów najbardziej innowacyjnych firm w Polsce plebiscytu
organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna

Innowator Podkarpacia 2013

Za autorskie rozwiązanie „Moduł fotowoltaiczny NoFrost”. Organizatorem nagrody jest Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody
Podkarpackiego oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej

Perła Podkarpacia 2013

Wyróżnienie za realizację projektu „Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie ML SYSTEM
poprzez stworzenie fotowoltaicznego laboratorium badań i pomiarów ogniw krzemowych oraz
organicznych". Celem konkursu było wyróżnienie ciekawych inicjatyw, które odpowiadają na potrzeby
lokalnych społeczności i w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju regionu. Konkurs organizowany
przez Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego

Gazele Biznesu 2013

Firma ML SYSTEM zajęła II miejsce w rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm
Województwa Podkarpackiego oraz XIV w rankingu ogólnopolskim

Rynkowy Lider Innowacji
2013

Firma ML SYSTEM otrzymała tytuł : RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2013 – Jakość, Kreatywność,
Efektywność i tym samym, znalazła się w gronie laureatów najbardziej innowacyjnych firm w Polsce
plebiscytu organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Złota Setka Podkarpacia
2012

I miejsce w kategorii "Dynamika przychodów ze sprzedaży", na siódmym miejscu w kategorii "Rentowność
sprzedaży" oraz na siedemdziesiątym piątym miejscu na liście 100 największych przedsiębiorstw
Podkarpacia

Modernizacja Roku 2012r.
w kategorii „Użyteczność
Publiczna”

W głosowaniu internetowym został wyróżniony budynek Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach którego
wykonawcą była firma ML SYSTEM oraz PRUiM S.A. w ramach zadania "Wykonanie przebudowy
i rozbudowy budynku przy ul. Płowieckiej 31 w Gliwicach”

Źródło: Emitent
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Poniżej przedstawiono najistotniejsze certyfikaty i świadectwa otrzymane przez Emitenta:
Nazwa certyfikatu

Jednostka nadająca / Czego dotyczy

Certyfikat OHSAS
18001:2007

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą Certyfikat OHSAS 18001:2007
DEKRA CERTIFICATION Sp. z o.o.

Certyfikat ISO 9001:2015

System zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 – DEKRA CERTIFICATION Sp. z o.o.

Certyfikat ISO 14001:2015

System zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 – DEKRA CERTIFICATION
Sp. z o.o.

Świadectwo bezpieczeństwa
ML System S. A. posiada pełną zdolnosć do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE
przemysłowego pierwszego
i POUFNE – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
stopnia nr SBPK009017T
Poświadczenie
bezpieczeństwa do klauzuli
TAJNE

Uprawnionych i przeszkolonych jest 8 pracowników, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Świadectwo akredytacji
bezpieczeństwa systemu
teleinformatycznego
nr 161/RZE/2016

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego udzieliło Spółce ML System S. A. akredytacji bezpieczeństwa
teleinformatycznego dla Tajnego Stanowiska Komputerowego "TSK ML" w pomieszczeniu Kancelarii Tajnej
nr 1.7 przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli krajowe TAJNE

Certyfikat ochrony
elektromagnetycznej
nr 360/2016

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

VDE Prüf- und
Zertifizierungsinstitut

Certyfikat VDE potwierdzający zgodność krzemowych modułów fotowoltaicznych z normami EU

Certyfikat Dow-Corning
Quality Bond

Za przestrzeganie standardów jakości i najlepszych praktyk zdefiniowanych w Quality Bond

Świadectwo Badań
nr 2161/ICiMB/ST/16

Przedmiot badań : Szyby zespolone jednokomorowe o budowie 4 float/16/4Silverstar EN2Plus z argonem.
Rodzaj Badań: Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" wg normy: PN-EN 673:2011 "Szkło
w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła "U". Metoda obliczeniowa. Szyby zespolone
jednokomorowe o budowie 4 float/16/4Silverstar EN2Plus z argonem posiadają współczynnik przenikania
ciepła U=1,1 W/m2.K – badanie wykonane przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład
Technologii Szkła w Krakowie

Świadectwo Badań
nr 2162/ICiMB/ST/16

Przedmiot badań: Szyby zespolone dwukomorowe o budowie 4Silverstar EN2Plus/16/4 Silverstar/EN2Plus
z argonem. Rodzaj Badań: Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" wg normy : PN-EN 673:2011
"Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła "U". Metoda obliczeniowa. Szyby
zespolone dwukomorowe o budowie 4Silverstar EN2Plus/16/4 Silverstar/EN2Plus z argonem posiadają
współczynnik przenikania ciepła U=0,6 W/m2K – badanie wykonane przez Instytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych, Zakład Technologii Szkła w Krakowie

Sprawozdanie
nr 0.15.W.16.N z oceny
właściwości użytkowych
szyb zespolonych

Badanie wykonane przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Technologii Szkła w Krakowie
potwierdza właściwości użytkowe izolacyjnych szyb zespolonych zgodnie z EN 1279-5:2005 +A2:2010,
współczynnik przenikania ciepła "U" dla szyb o budowie: 4Float/16Ar/4Silverstar EN2Plus wynosi 1,1
W/m2K zgodnie z normą PN-EN 673:2011, współczynnik przenikania ciepła "U" dla szyb o budowie:
4Silverstar EN2Plus/16Ar/4SilverstarEN2Pluswynosi 0,6 m2K – zgodnie z normą PN-EN 673:2011

Sprawozdanie
nr 0.16.W.16.N z oceny
właściwości użytkowych
szkła płaskiego
warstwowego

Badanie wykonane przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Technologii Szkła w Krakowie
potwierdza właściwości szkła płaskiego warstwowego o budowie szkło float 3 mm/jedna warstwa folii PVB
o grubości 0,76 mm/ szkło float 3 mm jako bezpiecznego szkła warstwowego zgodnie z EN
14449:2005+AC:2005 oraz EN ISO 12543-2:2011, które posiada właściwość użytkową – odporność na
uderzenie wahadłem klasa 1/B/1 wg EN 12600:2002

Sprawozdanie
nr 0.17.W.16.N z oceny
właściwości użytkowych
szyb zespolonych

Badanie wykonane przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Technologii Szkła w Krakowie
potwierdza właściwości izolacyjne szyb zespolonych zgodnie z EN 1279-5:2005 +A2:2010. Szyby
zespolone ze szkłem płaskim warstwowym o budowie szkło float 3mm/jedna warstwa folii PVB o grubośco
0,76 / szkło float 3 mm posiadają właściwość użytkową: odporność na uderzenia wahadłem klasa 1/B/1
– zgodnie z normą PN-EN 12600:2004

Źródło: Emitent

5.2.

Inwestycje

Zarząd Emitenta ustalił, iż główne inwestycje przedstawione w niniejszym punkcie to takie, których łączna wartość wynosi co
najmniej 10% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta w Dacie Prospektu, czyli ok. 3,6 mln zł. Wszystkie
inwestycje zostały zrealizowane w Polsce.
5.2.1.

Opis głównych inwestycji w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi do Daty Prospektu

Przedstawione poniżej wartości zrealizowanych inwestycji w okresie historycznych informacji finansowych pochodzą ze
zbadanych przez biegłego rewidenta historycznych informacji finansowych. Wartości inwestycji zrealizowanych w 2018 r. do
Daty Prospektu zostały przedstawione przez Emitenta na podstawie ksiąg rachunkowych na potrzeby niniejszego Prospektu
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i nie były badane przez biegłego rewidenta. Dane finansowe za 2014 r. oraz 2015 r. są jednostkowymi danymi Emitenta,
natomiast począwszy od 2016 r. dane finansowe obejmują skonsolidowane informacje finansowe Grupy Emitenta.
Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w Polsce.

Tabela: Wartość zrealizowanych inwestycji Grupy Emitenta (w tys. zł)
2018 r. do
Daty
Prospektu

2017 r.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

Wartości niematerialne i prawne

3

9

71

334

777

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:

3 828

36 032

8 743

41 225

9 479

grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)

-

1 719

-

-

-

budynki i budowle

-

7 066

-

13 354

-

3 155

20 232

5 189

27 159

8 580

-

506

205

243

441

Inwestycje

urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
pozostałe środki trwałe

6

76

3 042

456

57

667

6 433

308

14

400

Pożyczki udzielone

-

-

-

-

-

Nabycie jednostek zależnych

-

-

100

-

-

Wydatki w zakresie nieruchomości inwestycyjnych

-

-

-

-

-

środki trwałe w budowie

Źródło: Emitent

Opis inwestycji Emitenta zrealizowanych w 2018 r. do Daty Prospektu
Łączne wydatki inwestycyjne w 2018 r. wyniosły 3,8 mln zł. W 2018 r. Spółka realizowała następujące projekty inwestycyjne:








Rozwój Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego ML System S.A. (opisany szczegółowo w pkt. 5.2.2 Części
III Prospektu). Projekt jest na etapie parametryzacji i rozeznań rynku planowanych do zakupu środków trwałych, dlatego
w 2018 r. do Daty Prospektu nie zostały poniesione w ramach tego projektu żadne wydatki inwestycyjne.
ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV (opisany szczegółowo
w pkt. 5.2.2 Części III Prospektu). Łączna wartość wydatków inwestycyjnych w ramach niniejszego projektu w 2018 r. do
Daty Prospektu wyniosła 2,3 mln zł wydatki dotyczyły zakupy szlifierki CNC do szkła oraz lasera. Wydatki inwestycyjne
były finansowane z dwóch źródeł, tj. z dotacji (1,5 mln zł) oraz w pozostałej części ze środków własnych Emitenta.
Zakończenie niniejszej inwestycji planowane jest na 2018 r., a jej bezpośrednim efektem będzie wdrożenie na rynek
ultracienkiego szkła oraz rozwiązań fotowoltaicznych na nim opartych.
Multibusbarowy, semielastyczny moduł fotowoltaiczny (PVBB+) (opisany szczegółowo w pkt. 5.2.2 Części III Prospektu).
W 2018 roku do daty Prospektu poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 1,5 mln zł, w tym dotacja to 1 mln zł
(zakup podnośnika nożycowego). Zakończenie niniejszej inwestycji planowane jest na 2018 r., a jej bezpośrednim
efektem będzie wdrożenie multibusbarowego ogniwa fotowoltaicznego.
Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego (opisany szczegółowo w pkt.
5.2.2 Części III Prospektu). W 2018 roku do Daty Prospektu nie zostały poniesione wydatki inwestycyjne (projekt jest na
etapie prac przygotowawczych – rozeznań rynku, parametryzacji planowanych do zakupu maszyn i urządzeń).
Idea Lab – rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System (opisany szczegółowo w pkt. 5.2.2 Części III Prospektu).
Projekt został rozpoczęty w styczniu 2018 roku, do Daty Prospektu nie zostały poniesione wydatki inwestycyjne (projekt
jest na etapie prac przygotowawczych – rozeznań rynku, parametryzacji planowanych do zakupu środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych).

W 2018 roku realizowany jest również projekt badawczy: „Badania innowacyjnych technologii dla rozwiązań Smart City”
(opisany szczegółowo w pkt. 5.2.2 Części III Prospektu), którego wydatki wyniosły 118 tys. zł.
Opis inwestycji Emitenta zrealizowanych w 2017 r. Łączne wydatki inwestycyjne w 2017 r. wyniosły 36 mln zł. W 2017 r.
Spółka realizowała następujące projekty inwestycyjne:
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Rozwój Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego ML System S.A. (opisany szczegółowo w pkt. 5.2.2 Części
III Prospektu). Projekt jest na etapie parametryzacji planowanych do zakupu środków trwałych, dlatego w 2017 r. nie
zostały poniesione w ramach tego projektu żadne wydatki inwestycyjne.
ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV (opisany szczegółowo
w pkt. 5.2.2 Części III Prospektu). Łączna wartość wydatków inwestycyjnych w ramach niniejszego projektu w 2017 r.
wyniosła 15,1 mln zł. W ramach projektu w 2017 r. zakończono budowę hali produkcyjnej wraz z zapleczem
magazynowym i biurowym, zakupiono myjkę do cienkiego szkła oraz laser do cięcia i wiercenia otworów, a także
zaliczkowano linię autoclaw. W 2017 r. wydatki inwestycyjne były finansowane z dwóch źródeł, tj. dotacji UE: 3,8 mln zł
(pozostała kwota dofinansowania została złożona do rozliczenia i refundacji) oraz w pozostałej części ze środków
własnych Spółki. Zakończenie niniejszej inwestycji planowane jest na 2018 r., a jej bezpośrednim efektem będzie
wdrożenie na rynek ultracienkiego szkła oraz rozwiązań fotowoltaicznych na nim opartych.
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Multibusbarowy, semielastyczny moduł fotowoltaiczny (PVBB+) (opisany szczegółowo w pkt. 5.2.2 Części III Prospektu).
Łączna wartość wydatków inwestycyjnych w ramach niniejszego projektu w 2017 r. wyniosła 8,5 mln zł. W ramach
niniejszego projektu w 2017 roku zakupiono zautomatyzowaną linię lutowniczą wraz z robotem do podawania stringów oraz
przyjęto do użytkowania coldroom wraz z ploterem do cięcia folii. W 2017 roku wydatki inwestycyjne były finansowane
z trzech źródeł, tj. dotacji UE wypłaconej refundacją: 5,9 mln zł, z kredytu bankowego 5,0 mln zł (spłacanego cesją
z dofinansowania) oraz w pozostałej części ze środków własnych Spółki. Zakończenie niniejszej inwestycji planowane jest
na 2018 r., a jej bezpośrednim efektem będzie wdrożenie multibusbarowego ogniwa fotowoltaicznego.
PVGLASS+ wdrożenie do produkcji fotonicznej, wielofunkcyjnej szyby zespolonej. Łączna wartość wydatków
inwestycyjnych w ramach niniejszego projektu w 2017 r. do Daty Prospektu wyniosła 10,0 mln zł. W ramach niniejszego
projektu w 2017 roku zakupiono drukarkę InkJet, piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza oraz autonomiczny system
odprowadzania ciepła z urządzeń produkcyjnych. W 2017 r. wydatki inwestycyjne były finansowane z trzech źródeł,
tj. dotacji UE: 7,0 mln zł, kredytu inwestycyjnego (spłacanego cesją z dofinansowania) w wysokości 7,0 mln zł oraz
w pozostałej części ze środków własnych Spółki. Inwestycja została zakończona w 2017 roku, a jej bezpośrednim efektem
jest wdrożenie na rynek PVGLASS+. Jest to moduł szyby zespolonej ze zintegrowaną warstwą fotoniczną, grzewczą oraz
fotowoltaiczną. Składa się z trzech, równolegle do siebie położonych formatek szkła oddzielonych ramką izolacyjną. Na
środkową formatkę szkła nanoszona jest warstwa fotoniczna, która w połączeniu z odpowiednio dobranymi diodami LED
pozwala na regulowanie transparentności szyby. Warstwa wewnętrzna stanowi zintegrowaną warstwę grzewczą (energia
elektryczna przechodząca przez naniesioną na szybę niewidoczną warstwę tlenku metalu nagrzewa się do temperatury
roboczej 20° C – 60° C, generując ciepło), natomiast warstwa zewnętrzna zawierająca ogniwa fotowoltaiczne (w zależności
od potrzeb klienta mogą to być ogniwa I, III i III generacji) pozwala na generowanie uzysków energii elektrycznej. Tak jak
każda szyba zespolona produkcji ML System, PVGLASS+ również może służyć jako wypełnienie fasady słupowo ryglowej
lub świetlików szklanych, z uwagi na stawiane wymagania dotyczące odpowiedniej izolacyjności cieplnej wykorzystuje się
przeszklenia w formie zespoleń. W tego typu konstrukcjach także mają zastosowania ogniwa fotowoltaiczne montowane
w szybie laminowanej będące warstwą w pierwszym laminacie od strony zewnętrznej zespolenia.
Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego (opisany szczegółowo w pkt.
5.2.2 Części III Prospektu). Projekt został rozpoczęty w grudniu 2017 roku, w 2017 roku nie zostały poniesione wydatki
inwestycyjne (projekt jest na etapie prac przygotowawczych – rozeznań rynku, parametryzacji planowanych do zakupu
maszyn i urządzeń).

Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono nową działkę o numerze 1/34 (położoną w Zaczerniu na terenie
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Mielec” sąsiadującą z obecną
nieruchomością ML System S.A.) za 1,7 mln zł, gdzie rozbudowywany będzie potencjał produkcyjny Emitenta oraz nabyto
inne środki trwałe (m.in. środki transportu oraz środki trwałe w budowie) o łącznej wartości 0,6 mln zł.
W 2017 roku realizowany był również projekt badawczy: „Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie
dodatniego” (opisany szczegółowo w pkt. 5.2.2 Części III Prospektu), którego wydatki wyniosły 4,9 mln zł, w tym wartość
dofinansowania ze środków pomocowych UE wyniosła 3,9 mln zł.
Opis inwestycji Emitenta zrealizowanych w 2016 r.
Łączne wydatki inwestycyjne w 2016 r. wyniosły 8,9 mln zł. W 2016 r. Spółka realizowała następujące projekty inwestycyjne:




ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV (opisany szczegółowo
w pkt. 5.2.2 Części III Prospektu). Łączna wartość wydatków inwestycyjnych w tym zakresie wyniosła 5,0 mln zł.
W ramach tego projektu w 2016 r. zakupiono linię produkcyjną do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych.
W 2016 r. wydatki inwestycyjne były finansowane z dwóch źródeł, tj. dotacji UE: 2,5 mln zł oraz w pozostałej części ze
środków własnych Spółki. Inwestycja zostanie zakończona w 2018 r., a jej bezpośrednim efektem będzie wdrożenie na
rynek ultracienkiego szkła oraz innych rozwiązań fotowoltaicznych na nim opartych.
PVGLASS+ wdrożenie do produkcji fotonicznej, wielofunkcyjnej szyby zespolonej. Projekt w 2016 roku był na etapie
przygotowania do realizacji zakupów inwestycyjnych (parametryzacja środków trwałych, zapytania ofertowe), dlatego
w 2016 r. nie zostały poniesione w ramach tego projektu żadne wydatki inwestycyjne. Inwestycja została zakończona
31.07.2017 r., a jej bezpośrednim efektem było wdrożenie PVGLASS+ (szyba zespolona o regulowanej
transparentności, wyposażona w warstwę grzewczą oraz rozwiązania PV, o niskim współczynniku przenikania ciepła).

Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych w 2016 r. nabyto inne środki trwałe (m.in. na potrzeby realizacji projektu
badawczego) w wysokości 3,0 mln zł, środki transportu i środki trwałe w budowie – 0,5 mln zł oraz wartości niematerialne
i prawne – 70 tys zł.
W 2016 roku realizowany był również projekt badawczy: „Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie
dodatniego” (opisany szczegółowo w pkt. 5.2.2 Części III Prospektu), którego łączne koszty wyniosły 6,1 mln zł. (łącznie
z nabyciem specjalistycznych urządzeń badawczych). Projekt finansowany był z trzech źródeł: dotacji UE (2,6 mln zł),
kredytu bankowego na zakup środków trwałych (2,1 mln zł) oraz w pozostałej części ze środków własnych Spółki.
W 2016 r. Emitent zakupił 100% udziałów za kwotę 100 tys. zł w ML System + sp. z o.o.
Opis inwestycji Emitenta zrealizowanych w 2015 r.
Łączne wydatki inwestycyjne Emitenta w 2015 r. wyniosły 41,6 mln zł. W 2015 r. Spółka realizowała następujące projekty
inwestycyjne:


Produkcyjne wdrożenie przez ML System hybrydowego panelu fotowoltaicznego NoFrost (inwestycja realizowana
w ramach działania 4.6 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Łączna wartość wydatków inwestycyjnych w 2015
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r. w ramach tego projektu wyniosła 40,2 mln zł. W ramach projektu w 2015 r. zakupiono linie produkcyjne do cięcia
i obróbki szkła oraz do jego zespalania, tester ogniw PV, sitodrukarki precyzyjne, piece do spiekania i fusingu,
napełniarki, urządzenie do powlekania krawędzi oraz autonomiczny system odprowadzania zużytego powietrza i ciepła
z urządzeń produkcyjnych. Wszystkie środki trwałe zostały indywidualnie sparametryzowane dla celów produkcyjnych.
W ramach projektu w 2015 r. zakończono również budowę hali produkcyjnej wraz zapleczem laboratoryjnym i socjalnym
oraz budynkiem biurowym (o łącznej powierzchni 6,0 tys. m2). W 2015 r. wydatki inwestycyjne były finansowane z trzech
źródeł, tj. dotacji UE: 13,2 mln zł, inwestycyjnego kredytu bankowego w wysokości 19,5 mln zł oraz w pozostałej części
ze środków własnych Spółki. Inwestycja została zakończona w 2015 r., a jej bezpośrednim efektem jest wdrożenie na
rynek produktu będącego wynikiem prowadzonych w ML System prac B+R zakończonych dwoma zgłoszeniami
patentowymi – hybrydowego panelu fotowoltaicznego NoFrost będącego pierwszym na świecie połączeniem
barwnikowych ogniw drukowanych DSSC z szybą wyposażoną w transparentną warstwę grzewczą.
Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych w 2015 r. nabyto inne środki trwałe oraz środki transportu w łącznej wysokości
0,7 mln zł.
Opis inwestycji Emitenta zrealizowanych w 2014 r.
Łączne wydatki inwestycyjne w 2014 r. wynosiły 10,3 mln zł. W 2014 r. Spółka realizowała projekt "Produkcyjne wdrożenie
przez ML System hybrydowego panelu fotowoltaicznego NoFrost". Łączna wartość wydatków inwestycyjnych w 2014 r.
w tym zakresie wyniosła 6,4 mln zł. W ramach projektu w 2014 roku zakupiono laser i suszarkę tunelową. Efektem projektu
jest wdrożony na rynek produkt będącego wynikiem prowadzonych w ML System prac B+R zakończonych dwoma
zgłoszeniami patentowymi – hybrydowego panelu fotowoltaicznego NoFrost będącego pierwszy na świecie połączeniem
barwnikowych ogniw drukowanych DSSC tzw. barwnikowego ogniwa organicznego (z ang. dye-sensitized solar cells
– DSSC) z szybą wyposażoną w transparentną warstwę grzewczą. W 2014 roku wydatki inwestycyjne były finansowane
głównie z dotacji UE (6,4 mln zł).
Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych w 2014 roku nabyto inne środki trwałe, środki transportu, wartości
niematerialne i prawne o łącznej wartości 3,3 mln zł.
W 2014 roku realizowane był również dwa projekty badawcze:




„Rozwój ultranowoczesnych technologii i materiałów amorficznych do spajania elektrod ogniw słonecznych” (projekt
realizowany w ramach działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013), którego łączne wydatki wyniosły 2,3 mln zł. Projekt finansowany był z dwóch źródeł: dotacji UE (2,1 mln zł),oraz
w pozostałej części ze środków własnych Spółki. Celem projektu był dobór odpowiednich materiałów spajających ogniwa
fotowoltaiczne typu DSSC. W wyniku przeprowadzonych badań przemysłowych opracowany został skład materiałów
wykorzystywanych do spajania elektrod w ogniwach DSSC. W wyniku przeprowadzenia prac badawczych umożliwiono
zastosowanie w/w ogniw w budownictwie jako elementów np. fasad budynków. Zakres rzeczowy projektu obejmował
przeprowadzenie badań przemysłowych, a także zakup niezbędnych do badań materiałów oraz usług badawczych.
"Kompleksowy program badawczy mający na celu komercjalizację ogniw fotowoltaicznych DSSC", którego wydatki
wyniosły 4,2 mln zł. Projekt finansowany był z dwóch źródeł: dotacji UE (3,6 mln. zł) oraz w pozostałej części ze środków
własnych Spółki. Celem projektu było wdrożenie i wprowadzenia do seryjnej produkcji, na skalę przemysłową, nowego
typu ogniwa fotowoltaicznego DSCC wykonanego w technologii nanokrystalicznej. Zakres rzeczowy projektu obejmował
przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad ogniwem DSSC, które aktualnie znajdują zastosowanie
w sektorze BIPV (ogniwa zintegrowane z budynkiem), a także zakup niezbędnych do badań materiałów oraz usług
badawczych od przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Poniżej przedstawiono podsumowanie poniesionych wydatków w zakresie zrealizowanych projektów inwestycyjnych oraz
badawczo-rozwojowych:

Źródło: Emitent
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Tabela: Mapa dotychczasowego rozwoju technologii Emitenta
Produkt
i data wprowadzenia

Kamienie milowe rozwoju

Sposób finansowania
wdrożenia

Fotowoltaika
2010

wprowadzenie do oferty firmy
krzemowych modułów
fotowoltaicznych BIPV

środki własne

Krzemowe moduły PV
z warstwą NoFrost
2013

wdrożenie do seryjnej produkcji
samo odśnieżającego modułu
No Frost

dotacja UE

Osłony przeciwsłoneczne
i żaluzje PV
2013

obniżenie kosztów produktu
rozpoczęcie produkcji
fotowoltaicznych żaluzji
i osłon przeciwsłonecznych
(lameli)

środki własne

Komercyjne usługi B+R
2013

utworzenie zaplecza B+R oraz
rozpoczęcie świadczenia na rynku
specjalistycznych usług B+R

dotacja UE

Wentylowane fasady PV
2015

rozpoczęcie produkcji
fotowoltaicznej fasady
wentylowanej

środki własne

Szyby zespolone
2015

wprowadzenie na rynek szyb
zespolonych zintegrowanych z
pierwszym komercyjnie
wdrożonym ogniwem
barwnikowym DSSC
i warstwą NoFrost
rozpoczęcie prac B+R
nad zastosowaniem QD

dotacja UE

Fotowoltaiczne obiekty
małej architektury
2016

poszerzenie oferty o obiekty małej
architektury
z rozwiązaniami fotowoltaicznymi
– zabudowy tarasów, carporty,
wiaty fotowoltaiczne

środki własne

Rozwiązania Smart City
2017

sprzedaż pierwszych obiektów
Smart City
– fotowoltaiczne wiaty
przystankowe, lampy
fotowoltaiczne
kontynuacja prac B+R nad
rozwiązaniami Smart City

środki własne

PV GLASS+
2017

rozpoczęcie sprzedaży
fotowoltaicznej szyby zespolonej
o zmiennej transparentności i
możliwości świecenia

dotacja UE

Przykład produktu

Źródło: Emitent
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5.2.2.

Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji

W Dacie Prospektu Grupa Emitenta realizuje następujące projekty inwestycyjne:


ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV (inwestycja
realizowana od kwietnia 2016 r., planowane zakończenie rzeczowe inwestycji jest szacowane do końca IV kwartału
2018 r.). Łączna planowana wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 33.878 tys. zł, w tym 29.649 tys. zł to wydatki
kwalifikowalne projektu podlegające dofinansowaniu ze środków pomocowych UE w wysokości ok. 70% – łączna
maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach działania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na
lata 2014 – 2020 wynosi 20.000 tys. zł). Do Daty Prospektu Emitent poniósł wydatki w wysokości 22.457 tys. zł. Zakres
rzeczowy projektu obejmuje budowę nowej hali produkcyjnej wraz z częścią magazynową oraz zapleczem technicznym
i biurowym (3,2 tys. m2) oraz dostawę maszyn i urządzeń takich jak m.in. linia do utwardzania szkła cienkiego metodą
dyfuzji jonów, laser do cięcia i wiercenia otworów w szkle, linia autoklaw, linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów,
urządzenia do kontroli ogniw i paneli fotowoltaicznych itp. W celu zapewnienia prawidłowej współpracy zakupionych
środków trwałych zostaną one sparametryzowane w takty produkcyjne. Celem inwestycji jest wdrożenie do seryjnej
technologii własnej, opatentowanej technologii zastosowania hartowania ultralekkiego szkła metodą wymiany jonów,
dzięki czemu na rynek zostanie wprowadzony panel fotowoltaicznych z wykorzystaniem cienkiego szkła – ULTRAPV.
Wysoki poziom zaawansowania technologicznego produktu, wymagał przeprowadzenia zaawansowanych prac
badawczo-rozwojowych, których wyniki są wyłączną własnością Emitenta. Zarówno 2 zgłoszenia patentowe wynalazków
(kategorie A we wszystkich zastrzeżeniach), jak i nieopatentowana wiedza techniczna będąca w posiadaniu Emitenta,
pozwoliły na ostateczne opracowanie prototypu produktu i uruchomienie procesu wdrażania. Technologia chemicznego
hartowania i obróbki szkła, która zostanie wdrożona w ramach projektu pozwoli na produkcję ultralekkiego szkła,
będącego elementem składowym modułów fotowoltaicznych. Produkt będzie stosowany przede wszystkim w formie
elementów budowlanych dla nowych i istniejących budynków, w szczególności w formie żaluzji fotowoltaicznych, ale
także jako szyby zespolone, wypełnienie elewacji budynków w tradycyjnych aluminiowych ścianach osłonowych, jako
elementy przezierne lub nieprzezierne, w świetlikach budynków, jako tzw. fasada wentylowana, a także jako niezależne
panele umieszczone na dachach płaskich lub pochyłych. Inwestycja realizowana jest w Zaczerniu na nieruchomości
należącej do Emitenta. Emitent podpisał list intencyjny z Fakro PP Sp. z o.o. w zakresie potencjalnego zastosowania
ultralekkiego szkła jako jednej z przegród w szybach zespolonych wykorzystywanych w oknach produkowanych przez
Fakro. Jednocześnie Fakro PP Sp. z o.o. deklaruje współpracę z Emitentem w obszarze B+R w celu stworzenia nowych
rozwiązań wykorzystujących fotowoltaikę w produktach Fakro lub stworzenia wspólnych linii produktowych.

Poniżej przedstawiono harmonogram planowanych wydatków dotyczących niniejszej inwestycji (tys. zł):
Wyszczególnienie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem planowane wydatki projektu, w tym:

11 421

-

-

środki własne Emitenta

4 800

-

-

pozyskane dofinansowanie z UE

6 621

-

-

Źródło: Emitent



Multibusbarowy, semielastyczny moduł fotowoltaiczny (PVBB+) (inwestycja realizowana od stycznia 2017 r., w Dacie
Prospektu realizacja inwestycji jest finalizowana). Łączna wartość wydatków inwestycyjnych wyniosła 9.933 tys. zł
i w całości stanowiła wydatki kwalifikowalne projektu podlegające dofinansowaniu ze środków pomocowych UE
w wysokości ok. 70% – łączna maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach działania 1.4.1 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniosła 6.953 tys. zł). Do Daty Prospektu
Emitent poniósł wszystkie wydatki w zakresie tej inwestycji. Zakres inwestycji obejmował zakup 3 środków trwałych
niezbędnych do uruchomienia produkcji: zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym do stringów, system
podawczo-odbiorczy z podnośnikiem nożycowym i coolerami, coldroom wraz z ploterem. Celem inwestycji było wdrożenie
do działalności produkcyjnej wyników własnych prac B+R polegających na opracowaniu fotowoltaicznego modułu z co
najmniej 4 busbarami. Obecne na rynku, standardowe ogniwa fotowoltaiczne z przednią metalizacją posiadają 3 busbary,
moduł pomysłu Emitenta składa się z co najmniej 4 busbarów, korzystnie z 5 busbarów. Pozwala to na osiągnięcie
wymiernych korzyści dotyczących zastosowania takiego ogniwa w panelu PV, a skutkujących wydłużeniem bezawaryjnej
eksploatacji i obniżeniem kosztów montażu. Ze względu na zastosowanie ultracienkiego szkła możliwe jest dostosowanie
kształtu modułu do architektury. Szczególne zastosowanie produkt znajdzie na rynku Smart City lub w łukowych szybach
zespolonych. Inwestycja realizowana jest w Zaczerniu na nieruchomości należącej do Emitenta.



Rozwój Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego ML System (inwestycja realizowana od kwietnia 2017 r.,
planowane zakończenie inwestycji jest szacowane na koniec stycznia 2020 r.). Łączna planowana wartość wydatków
inwestycyjnych wynosi 18.825 tys. zł i w całości stanowi wydatki kwalifikowalne projektu podlegające dofinansowaniu ze
środków pomocowych UE w wysokości ok. 70% – łączna maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach
działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 wynosi 13.159 tys. zł). Do Daty Prospektu
Emitent nie poniósł wydatków w ramach tego projektu (projekt na etapie parametryzacji środków trwałych). W ramach
projektu planowana jest rozbudowa Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zakup specjalistycznych
urządzeń badawczych, takich jak skaningowy mikroskop elektronowy (STEM), spektometr emisyjny (GDS), mikroskop sił
atomowych (AFM), urządzenie do osadzania warstw atomowych w technologii ALD, komora do przyspieszonych badań
starzeniowych, urządzenie do pomiarów odporności gradem, ciałem miękkim i twardym, laser o wysokiej częstotliwości itp.
W ramach projektu opracowana zostanie również Zakładowa Kontrola Jakości w pionie B+R. W ramach tego projektu
rozbuduje dział B+R o specjalistyczny sprzęt badawczy pozwalający zarówno zwiększyć wydajność obecnie oferowanych
produktów, jak również wdrożyć nowe rodzaje ogniw PVS. Sprzęt służyć będzie nie tylko prowadzeniu zaawansowanych
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badań przemysłowych i prac rozwojowych, ale również prototypowaniu – produkcji małych serii w rozmiarach w skali
laboratoryjno-demostracyjnej (ok. 20 x 30 cm). Inwestycja znacznie poszerzy również zdolność Emitenta do świadczenia
specjalistycznych usług badawczych. Prace badawcze możliwe do zrealizowania dzięki inwestycji, a zaplanowane
w ramach agendy badawczej dotyczyć będą w szczególności poszukiwania możliwości zaadoptowania w fotowoltaice,
szybach zespolonych oraz opracowania nowych produktów wzbogaconych o innowacyjne materiały takie jak kropki
kwantowe, cienkie warstwy półprzewodnikowe, grafen w różnych jego formach oraz barwniki organiczne. Wśród rezultatów
realizacji projektu przewiduje się opracowanie m.in.: (i) innowacyjnych w skali światowej układów ogniw wykorzystujących
nowe materiały niskowymiarowe takie jak nanorurki węglowe; (ii) nowej, wielowarstwowej powłoki antyrefleksyjnej
zwiększającej ilość promieniowania docierającego do absorbera; (iii) nowego pod względem składu chemicznego lub
struktury atomowej konwertera zwiększającego spektrum absorpcji fali elektromagnetycznej; (iv) technologii umożliwiającej
zastąpienie warstwy TCO warstwą grafenu. Zarząd szacuje, że wynikiem prowadzonych prac badawczych oraz
rozwojowych będą znacząco ulepszone obecnie oferowane produkty oraz nowe ogniwa i moduły fotowoltaiczne,
w szczególności typu QDSC (ogniwo III generacji oparte o zerowymiarowe struktury półprzewodnikowe – kropki kwantowe).
Zakupione urządzenia (m.in. do precyzyjnego osadzania warstw atomowych – ALD) pozwalają na opracowanie modułów
o bardzo wysokiej sprawności ogniwa QDSC oraz wdrożeniu do seryjnej produkcji transparentnego ogniwa
fotowoltaicznego. Inwestycja realizowana jest w Zaczerniu na nieruchomości należącej do Emitenta.
Poniżej przedstawiono harmonogram planowanych wydatków dotyczących niniejszej inwestycji (tys. zł):
Wyszczególnienie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

7 800

10 950

75

środki własne Emitenta

2 340

3 285

41

pozyskane dofinansowanie z UE

5 460

7 665

34

Razem planowane wydatki projektu, w tym:

Źródło: Emitent



Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego (projekt został rozpoczęty
w grudniu 2017 roku, wydatki inwestycyjne ponoszone będą od 2018 roku., a zakończenie realizacji tej inwestycji
planowane jest na koniec sierpnia 2020 r.). Do Daty Prospektu nie poniesiono wydatków inwestycyjnych (projekt jest
obecnie na etapie parametryzacji planowanych do zakupu maszyn i urządzeń). Łączna planowana wartość wydatków
inwestycyjnych wynosi 38.793 tys. zł (w tym 32.793 tys. zł stanowią wydatki kwalifikowalne projektu podlegające
dofinansowaniu ze środków pomocowych UE w wysokości ok. 70% – łączna maksymalna wartość dofinansowania projektu
w ramach działania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 wynosi 19.666 tys. zł,
a ok. 6 mln zł stanowić będą niekwalifikowalne wydatki budowy nowej fabryki, w której zlokalizowane będą maszyny
i urządzenia). Zakres inwestycji obejmuje zakup środków trwałych (m.in. linię do depozycji transparentnych powłok
przewodzących, system do mycia, system do enkapsulacji, laser) oraz usługę parametryzacji zakupionych środków
trwałych. Celem inwestycji jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego modułu fotowoltaicznego Quantum Glass,
z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych opartych o kropki kwantowe (QDSC). ML System posiada ochronę patentową
rozwiązania. Nowy typ ogniwa PV – Quantum Glass, będzie charakteryzował się następującymi cechami: (i) stabilniejszymi
uzyskami energetycznymi (obniżona utrata sprawności w zależności od kąt padania słońca ora możliwość wzbudzenia
pracy ogniwa w szerszym zakresie), (ii) absorbcją szkodliwego promieniowania UV-ABC bliską 100% przy jednoczesnej
jego konwersji na energię elektryczną, co skutkować będzie zwiększonymi uzyskami i zmniejszoną w porównaniu do
krzemowych degradacją ogniwa, (iii) możliwością doboru barw (np. szary, żółty, czerwony), (iv) małą wrażliwością na
zanieczyszczenia urbanistyczne, (v) semielastycznością (szkło o grubości 0,5 – 1,8 mm jest bardziej elastyczne i podatne
na zginanie (a więc możliwe do zastosowania np. na dachach samochodów, jachtach), ponadto brak jest zjawiska
pofalowania przy użyciu na dużej połaci (fasady), (vi) zwiększoną odpornością – cienkie szkło posiada zwiększoną
wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na warunki atmosferyczne (np. grad) oraz matowienie szkła. Quantum Glass
stanowić będzie alternatywę i poważną konkurencję dla tradycyjnych, opartych na krzemie rozwiązań fotowoltaicznych, ale
przede wszystkim dla szyb zespolonych. Produkt jest wynikiem prowadzonych przez Emitenta we własnym zakresie prac
badawczych, które kontynuowane będą do momentu szczegółowego sparametryzowania cech i funkcji urządzeń
produkcyjnych. Inwestycja realizowana będzie w Zaczerniu na nieruchomości należącej do Emitenta.

Poniżej przedstawiono harmonogram planowanych wydatków dotyczących niniejszej inwestycji (tys. zł):
Wyszczególnienie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem planowane wydatki projektu, w tym:

11 400

15 200

12 193

11 400

7 340

387

-

7 860

11 806

środki własne Emitenta
pozyskane dofinansowanie z UE

Źródło: Emitent



Idea Lab – rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System (projekt został rozpoczęty w styczniu 2018 roku,
a zakończenie realizacji tej realizacji planowane jest na koniec czerwca 2019 r.). Łączna planowana wartość wydatków
inwestycyjnych wynosi 17.306 tys. zł i w całości stanowi wydatki kwalifikowalne projektu podlegające dofinansowaniu ze
środków pomocowych UE w wysokości ok. 70% – łączna maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach
działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wynosi 10.384 tys.
zł). Daty Prospektu nie poniesiono wydatków inwestycyjnych (projekt jest obecnie na etapie parametryzacji planowanych do
zakupu maszyn i urządzeń). Projekt obejmuje zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby
przeprowadzenia prac oraz świadczenia usług badawczych. Realizacja projektu zakłada rozbudowę istniejącego w Spółce
Działu Badawczo-Rozwojowego. Rozbudowane zostanie istniejące Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe
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(FCBR) oraz utworzone zostanie Centrum Badawcze Mikroukładów Elektronicznych (CBME). Elementem wzmacniającym
cele projektu będzie utworzenie tzw. Live Lab – laboratorium doświadczalnego – demonstratora rozwiązań BIPV
w warunkach rzeczywistych, stanowiącego połączenie FCBR oraz CBME – a także prowadzenie badań nad rozwiązaniami
BIPV w obiektach wielkogabarytowych w skali makro. Prace badawcze i rozwojowe prowadzone z wykorzystaniem
zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmować będą m.in. opracowanie układów
elektronicznych z wykorzystaniem układów mikroprocesorowych, energetycznie dodatnimi systemami fasadowymi oraz
nowoczesnymi materiałami do zastosowań w fotowoltaice, w tym materiałów półprzewodnikowych oraz dielektrycznych
– w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Rozwinięcie i poszerzenie wiedzy na powyższe tematy materiałów pozwoli na
wykorzystanie unikatowych właściwości optoelektronicznych do celów poprawy wydajności ogniw fotowoltaicznych oraz do
całych rozwiązań systemowych jakimi są np. fasady, dachy PV czy obiekty małej architektury. Bezpośrednim wynikiem
realizacji projektu będzie również zwiększenie zdolności do świadczenia usług B+R z zakresu prototypowania układów
elektronicznych, degradacji powłok niskoemisyjnych stosowanych w obiektach wielkogabarytowych, rozkładu temperatur,
szczelności, postępu osiadania konstrukcji wsporczych na fasadach lub dachach obiektów wielkogabarytowych oraz
wprowadzenie do oferty ML System: nowego rodzaju modułu PV – Ceramic PV – składającego się z ogniw
fotowoltaicznych zawierających w swej budowie powłoki ceramiczne oraz funkcjonalne nanowarstwy zapewniające wyższe
wartości wydajności ogniwa oraz wyświetlaczy zmiennej treści dla szyb przezroczystych, stosowanych np. w przystankach.
Celem realizacji projektu będą nowe produkty (lub ich elementy) i usługi, których funkcjonalności znacząco przewyższają
obecnie znane rozwiązania w branży. Nowe rozwiązania przyczynią się do zwiększenia wydajności, żywotności oraz
rozszerzenia możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych (ze szczególnym skupieniem się na rozwiązaniach PV dla
fasad energetycznie dodatnich), w tym również w zakresie małej architektury (w tym z zakresu Smart City) poprzez
opracowywanie własnych, dedykowanych do konkretnych rozwiązań systemowych, układów elektronicznych mogących
zawierać w swojej budowie zaawansowane układy mikroprocesorowe. Emitent poszerzy również portfel usług
o specjalistyczne usługi dotyczące inspekcji obiektów w skali makro. Inwestycja realizowana będzie w Zaczerniu na
nieruchomości należącej do Emitenta.
Poniżej przedstawiono harmonogram planowanych wydatków dotyczących niniejszej inwestycji (tys. zł):
Wyszczególnienie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem planowane wydatki projektu, w tym:

11 003

6 303

-

środki własne Emitenta

4 401

2 521

-

pozyskane dofinansowanie z UE

6 602

3 782

-

Źródło: Emitent

Dodatkowo aktualnie Emitent realizuje również projekty badawczo-rozwojowe:


Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie dodatniego (projekt realizowany od listopada 2015 r.,
planowane zakończenie projektu jest szacowane na koniec czerwca 2018 r.). Łączna planowana wartość wydatków
wynosi 12.992 tys. zł i w całości stanowi wydatki kwalifikowalne projektu podlegające dofinansowaniu ze środków
pomocowych UE w wysokości ok. 70% – łączna maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach działania 1.1.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 wynosi 10.209 tys. zł). Do Daty Prospektu Emitent
poniósł wydatki w wysokości 11.864 tys. zł. W ramach projektu prowadzone są badania przemysłowe i prace rozwojowe,
mające na celu opracowanie nowego produktu. W tym celu zakupione zostały materiały laboratoryjne, a także jest
finansowana praca zespołu badawczego, sprzętu laboratoryjnego oraz zakup specjalistycznych usług badawczych od
podwykonawców – Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Celem
projektu jest opracowanie produktu, będącego innowacją na skalę światową – aktywnego zestawu szybowego dla
budownictwa zeroenergetycznego, do zastosowania jako alternatywa dla materiału budowlanego. Produkt będzie
składał się z 3 elementów: (i) szkła fotowoltaicznego opartego na ogniwach fotowoltaicznych III generacji,
wykorzystujących nanokrystaliczne absorbery nowego typu – QD, umieszczonego po zewnętrznej stronie zestawu (jego
zadaniem będzie absorbcja promieniowania słonecznego i jego konwersja na energię elektryczną), (ii) szyby środkowej,
pokrytej warstwą luminoforu, który po wzbudzeniu światłem z zakresu UV i fioletu będzie emitować widmo w obszarze
widzialnym, co pozwoli na sterowanie transparentnością zestawu szybowego, taka szyba będzie zarówno przepuszczać
do pomieszczenia światło dzienne jak i świecić (dawać poświatę) w założonym kolorze (i/lub wzorze) w nocy, (iii) szyby
wewnętrznej, pokrytej cienką warstwą rezystancyjną, zaopatrzoną w elektrody zasilane prądem elektrycznym, co
powoduje iż może ona pełnić rolę urządzenia grzewczego (np. zastępując grzejniki lub maty grzewcze). Inwestycja
realizowana jest w Zaczerniu na nieruchomości należącej do Emitenta.

Poniżej przedstawiono harmonogram planowanych wydatków dotyczących niniejszego projektu (tys. zł):
Wyszczególnienie
Razem planowane wydatki projektu, w tym:
środki własne Emitenta
pozyskane dofinansowanie z UE

2018 r.

2019 r.

2020 r.

1 694

-

-

523

-

-

1 170

-

-

Źródło: Emitent
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Badania innowacyjnych technologii dla rozwiązań Smart City (projekt został rozpoczęty w styczniu 2018 r.,
a zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2020 r.). Do Daty Prospektu zostało poniesione 118 tys. zł. Łączna
planowana wartość wydatków wynosi 13.319 tys. zł i w całości stanowi wydatki kwalifikowalne projektu podlegające
dofinansowaniu ze środków pomocowych UE w wysokości ok. 75% wartości netto badań przemysłowych i 50% prac
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rozwojowych – łączna maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 wynosi 9.349 tys. zł). Bezpośrednim efektem projektu
będzie opracowanie ulepszonych/nowych produktów z zakresu Smart City, tj.: wiaty przystankowe, ekrany akustyczne
(bariery dźwiękochłonne), ławki fotowoltaiczne, lampy fotowoltaiczne, a następnie ich wdrożenie do produkcji i oferty
Grupy Emitenta. W ramach projektu zrealizowane zostaną badania przemysłowe (3 zadania) i prace rozwojowe
(1 zadanie), dotyczące ulepszenia i opracowania nowych rozwiązań produktowych z zakresu Smart City. Badania
dotyczyły będą optymalizacji doboru i umieszczenia elementów luminescencyjnych, dobór i współpracę z rozwiązaniami
fotowoltaicznymi układów elektronicznych, a także testy demonstratorów w warunkach rzeczywistych. W rozwiązaniach
tych zostaną zintegrowane w ich budowie moduły fotowoltaiczne, z których generowana z maksymalną efektywnością
energia elektryczna będzie przekazywana do systemu pozyskiwania i gromadzenia energii, która następnie może być
użyta do stacji ładowania urządzeń mobilnych oraz zasilania punktów bezprzewodowego internetu. Obiekty te będą
wyposażone w systemy maksymalizacji pozyskiwania energii elektrycznej i jej gromadzenia, a poprzez integrację ich
z matrycami synoptycznymi, przedstawiającymi istotne dla użytkownika informacje (np. w przypadku wiat
przystankowych informujące o trasie, na której obecnie znajduje się interesujący go autobus, rozkład jazdy itp.) będą
pełniły również funkcje informacyjne. W konstrukcji obiektów wybrane obszary zostaną uzupełnione o nowoczesne
elementy luminescencyjne, które oprócz funkcji informacyjnej (oznakowanie, tablice rozjazdów itp.) stanowić będą
atrakcyjne rozwiązanie dekoracyjno-oświetleniowe przy zaniku oświetlenia zewnętrznego. Ważną przewagą nad
konkurencyjnymi rozwiązaniami będzie możliwość zastosowania do budowy przystanku ultralekkiego szkła (przeszklenia
i/lub moduły fotowoltaiczne) pozwalającą na redukcję wagi przeszklenia i tym samym masę konstrukcji nośnej.
Poniżej przedstawiono harmonogram planowanych wydatków dotyczących niniejszego projektu (tys. zł):
Wyszczególnienie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

5 264

5 607

2 448

środki własne Emitenta

1 316

1 430

1 224

pozyskane dofinansowanie z UE

3 948

4 177

1 224

Razem planowane wydatki projektu, w tym:

Źródło: Emitent



Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego
i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych (projekt został rozpoczęty w lutym 2018 r.
a zakończenie jego realizacji planowane jest na koniec grudnia 2020 r.). Do Daty Prospektu zostało poniesione 58 tys. zł.
Projekt realizowany w konsorcjum z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu oraz Instytutem Fizyki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Łączna planowana wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 15.609 tys. zł, w tym
wartość zakresu prac badawczych Emitenta to 4.506 tys. zł i w całości stanowi wydatki kwalifikowalne projektu podlegające
dofinansowaniu ze środków pomocowych UE w wysokości ok. 75% – łączna maksymalna wartość dofinansowania projektu
w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG
wynosi 12.004 tys. zł, w tym wartość dofinansowania należnego Emitentowi wynosi 2.704 tys. zł). Prace realizowane przez
Emitenta skupiać się będą nad optymalizacją budowy ogniwa barwnikowego DSSC dla integracji z baterią oraz nad poprawą
sprawności i stabilności ogniwa poprzez zastąpienie elektrolitu ciekłego nowym kompozytowym elektrolitem żelowym. Celem
projektu jest konstrukcja dwóch demonstratorów urządzania – ładowarki słonecznej dla urządzeń elektronicznych zarówno
dla zastosowań powszechnych (telefony komórkowe, tablety) jak i specjalnych (nawigacje satelitarne, noktowizory, dalmierze
laserowe). Prace badawcze (badania przemysłowe) dotyczyć będą konstrukcji i optymalizacji trzech rodzajów ogniw
słonecznych, dwóch kondensatorów oraz dwóch baterii litowych.

Tabela: Podsumowanie wartości aktualnie realizowanych projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych Grupy
Emitenta (w tys. zł)
Aktualnie realizowane projekty inwestycyjne oraz badawczo-rozwojowe
ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli
fotowoltaicznych dla sektora BIPV
Multibusbarowy, semielastyczny moduł fotowoltaiczny (PVBB+)

Wartość
projektu

Poniesione
nakłady do Daty
Prospektu

Wartość
dofinansowania

33 878

21 680

20 000

9 933

8 415

6 953

Rozwój Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego ML System

18 825

0

13 159

Quantum Glass – cienkowarstwoy konwerter promieniowania
elektromagnetycznego

38 793

0

19 666

Idea Lab – rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System

17 306

0

10 384

Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie dodatniego

12 992

11 864

10 209

Badania innowacyjnych technologii dla rozwiązań Smart City

13 319

118

9 349

4 506

58

2 704

147 552

42 135

92 424

Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii
litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone
do zastosowań specjalnych*
Razem

*/ Projekt realizowany w konsorcjum, podane wartości dotyczą wyłącznie zakresu prac realizowanych przez Emitenta oraz dofinansowania
należnego Emitentowi
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W zakresie trwających projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych Emitent planuje poniesienie w latach 2018-2020
łącznych nakładów w wysokości 147,6 mln zł, z czego 92,4 mln zł zostanie sfinansowanych z dotacji UE (umowy
o dofinansowanie w zakresie każdego z planowanych i przedstawionych powyżej projektów zostały już podpisane).

Źródło: Emitent

Tabela: Plan rozwoju technologii Emitenta na lata 2018-2020
Rezultat

Sposób finansowania
wdrożenia

ULTRAPV
2017 – 2018

wdrożenie do seryjnej technologii
własnej, opatentowanej technologii
zastosowania ultralekkiego szkła
– wprowadzenie na rynek ultralekkiego
panelu fotowoltaicznego
z wykorzystaniem cienkiego szkła

dotacja UE, środki
własne, środki z emisji
Akcji

Rozwiązania Smart
City
2018 – 2020

opracowanie i wprowadzenie do oferty
ulepszonych/nowych produktów z
zakresu Smart City: wyświetlacze
zmiennej treści dla szyb
przezroczystych w przystankach, wiaty
przystankowe, ekrany akustyczne
(bariery dźwiękochłonne), ławki
fotowoltaiczne, lampy fotowoltaiczne,
a następnie ich wdrożenie do produkcji
i oferty Emitenta

dotacja UE, środki
własne, środki z emisji
Akcji

wdrożenie do seryjnej produkcji
aktywnych, transparentnych
fotowoltaicznych szyb, w tym
zespolonych (opartych o kropki
kwantowe (QDSC))

dotacja UE, środki
własne, środki z emisji
Akcji

Produkt i data rozwoju

Quantum Glass
2018 – 2020

Przykład produktu

Źródło: Emitent

5.2.3.

Informacje dotyczące głównych inwestycji Grupy w przyszłości, co do których organy zarządzające podjęły
już wiążące zobowiązania, a także informacje dotyczące przewidywanych źródeł środków niezbędnych do
realizacji zobowiązań

W Dacie Prospektu Zarząd Emitenta nie podjął wiążących decyzji w zakresie nowych projektów inwestycyjnych lub
badawczo-rozwojowych.
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6.

Zarys ogólny działalności

6.1.

Działalność podstawowa

Grupa Emitenta składa się z dwóch podmiotów: ML System S.A. (Emitent) oraz ML System+ Sp. z o.o. Emitent stanowi
główny podmiot Grupy Emitenta. Stanowi ośrodek decydujący o kierunkach rozwoju Grupy, jej produktów i działalności. Jest
właścicielem istotnych aktywów, w tym nieruchomości, środków produkcji, większości praw własności intelektualnej, w tym
patentów. Zapewnia zaplecze badawczo-rozwojowe, umożliwiające opracowywanie nowych produktów. Emitent realizuje też
szereg inwestycji, w tym w oparciu o finansowanie ze środków publicznych, w szczególności środków unijnych, dokonuje
komercjalizacji opracowanych rozwiązań technologicznych i ich wdrożenia do produkcji oraz sprzedaje produkty i usługi
klientom Grupy. Emitent pozyskuje również finansowanie dla projektów realizowanych w ramach Grupy, zarówno w formie
dotacji ze środków publicznych, w szczególności środków unijnych, w formie finansowania dłużnego jak i w formie
pozyskiwania kapitału od inwestorów, docelowo na publicznym rynku kapitałowym. Jest również producentem wszystkich
opisanych i oferowanych produktów. ML System+ Sp. z o.o. realizuje projekty wskazane przez Emitenta głównie w zakresie
rozwoju sprzedaży Grupy Emitenta na rynkach zagranicznych, w tym prowadzi sprzedaż produktów i usług klientom Grupy
w zakresie ustalonym przez Emitenta.
ML System S.A. jako jedna z pierwszych firm w Polsce wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonywaniu zintegrowanych
systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych (PV), zintegrowanych z budynkami (BIPV), służących uzyskiwaniu
prądu elektrycznego z nasłonecznienia. Emitent jest pionierem w projektowaniu oraz doświadczonym producentem paneli
fotowoltaicznych, w tym zintegrowanych w szybach zespolonych, przeznaczonych do integracji z budynkami. Filozofią
działania Spółki jest wytyczanie nowych trendów w budownictwie oraz wprowadzanie fotowoltaicznej alternatywy dla
materiałów budowlanych. Misją Emitenta jest „wytyczanie nowych trendów w fotowoltaice dla budownictwa”. Strategicznym
celem Emitenta jest uzyskanie statusu rynkowego i technologicznego lidera globalnego rynku fotowoltaiki
zintegrowanej z budownictwem.
Domeną działalności Emitenta są następujące obszary:






Produkcja modułów fotowoltaicznych oraz systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budownictwem (ang. Building
Integrated Photovoltaics).
Prowadzenie specjalistycznych usług badawczych w ramach Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego
– prowadzenie badań głównie w zakresie fotowolatiki na potrzeby rozwoju własnych rozwiązań Emitenta, jak również
badań zleconych.
Projektowanie inteligentnych systemów zarządzania budynkiem (BMS).
Produkcja szyb zespolonych.

Produkcja modułów fotowoltaicznych oraz systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budownictwem (BIPV)
Emitent jest producentem ogniw i modułów fotowoltaicznych, w tym przeznaczonych dla integracji z budynkami. Są to m.in.









moduły fotowoltaiczne dla zastosowań w budownictwie,
szyba fotowoltaiczna zespolona,
fotowoltaiczna szyba grzewcza,
moduły fotowoltaiczne tzw. No Frost – posiadające funkcje zapobiegania powstawania warstwy śniegu (zastosowanie na
dach płaski, w świetlikach, daszkach),
architektoniczne systemy fotowoltaiczne (osłony przeciwsłoneczne, fasady wentylowane, fasady słupowo-ryglowe),
fotowoltaiczne obiekty małej architektury (świetliki, zabudowy tarasów, zadaszenia parkingów wraz z systemami do
ładowania samochodów elektrycznych,
lampy, ławki fotowoltaiczne wraz z systemami do ładowania urządzeń elektrycznych oraz systemami wi-fi,
przystanki fotowoltaiczne wyposażone w szkło grzewcze oraz systemy klimatyzacji.

Ponadto, Spółka oferuje usługi projektowania oraz kompleksowego wykonywania zaawansowanych systemów
fotowoltaicznych zintegrowanych z budownictwem, w tym posiada autorskie systemy mocowań dla swoich produktów.
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Poniżej przedstawiono kluczowe rozwiązania Emitenta w zakresie instalacji fotowoltaicznych:
Kluczowy produkt ML SYSTEM – FASADY WENTYLOWANE:
Fasada wentylowana jest substytutem wprost dla okładzin wykonanych
z aluminium, płyt kompozytowych lub kamienia. W ofercie występują dwie wersje
systemu ML W20 oraz ML W20L. W obu wersjach moduły fotowoltaiczne
mocowane są do rusztu za pomocą klejonych strukturalnie wieszaków (backraili)
wykonanych z aluminium. Elastyczność tej konstrukcji pozawala na stosowanie
modułów o różnych wymiarach, parametrach czy kolorystyce.
Kluczowy produkt ML SYSTEM – ML LAMELA:
Osłony przeciwsłoneczne to bardzo ważny element architektury, skupiający
w sobie ogromny potencjał kreowania wizerunku zewnętrznego budynku oraz
estetyki wnętrz, jak również pełniący kluczowe funkcje w kształtowaniu warunków
środowiska wewnętrznego budynku oraz jego energooszczędności. Innowacyjne
systemy stałych i ruchomych osłon przeciwsłonecznych ML LAMELA 380F i 429F
poprzez zastąpienie klasycznych np. aluminiowych lameli modułami
fotowoltaicznymi są, poza ochroną pomieszczeń przed nadmiernym naświetleniem
promieniami słonecznymi, również źródłem czystej energii odnawialnej.

Kluczowy produkt ML SYSTEM – MAŁA ARCHITEKTURA:
Mała architektura w wersji „SMART” to produkt mający za zadanie nie tylko
wyznaczanie nowych miejsc do siedzenia w miejscach publicznych ale również
zapewnienie schronienia przed opadami deszczu czy też silnymi promieniami
słonecznymi. Dodatkowo obiekt udostępnienia użytkownikowi funkcje takie jak
doładowanie telefonu lub laptopa oraz skorzystanie z internetu poprzez
wykorzystanie bezprzewodowego połączenia WiFi. Wszystkie urządzenia
wykorzystywane w małej architekturze „SMART” są zasilane przez instalację
fotowoltaiczną estetycznie zintegrowaną z obiektem w formie zadaszenia.
Kluczowy produkt ML SYSTEM – FOTOWOLTAICZNA SZYBA GRZEWCZA
Fotowoltaiczna szyba grzewcza jest rozwiązaniem, które można zastosować jako
wypełnienie ram okiennych jako wewnętrzna szyba przeszklenia, element fasady
czy ściany osłonowej, ale stanowić mogą również osobny element wyposażenia.
Zbudowana jest z modułów fotowoltaicznych o kolorystyce i transparentności
możliwej do wyboru przez klienta jako warstwie zewnętrznej oraz w wewnątrz
– przezroczystej szybie dającej równomierne ciepło na całej jej powierzchni.
Moduły fotowoltaiczne mogą stanowić źródło zasilania dla warstwy grzewczej lub
produkt może być zbudowany z samych tafli szkła – w tym zastosowaniu stanowi
substytut tradycyjnej szyby, jednocześnie eliminując konieczność zastosowania
w pomieszczeniu grzejników czy mat grzewczych. Funkcja grzewcza szyby
likwiduje zjawisko kondensacji pary wodnej na powierzchni szyby oraz
powstawania chłodnych stref przy oknach, co czyni ją produktem o szerokim
spektrum zastosowania również w pomieszczeniach o znacznej wilgotności jak np.
baseny.
Kluczowy produkt ML SYSTEM – moduł NoFrost (moduł samoodśnieżający):
NoFrost jest produktem, za który firma została wyróżniona nagrodą „Innowator
Podkarpacia 2013". Emitent stworzył moduł BIPV, który bardzo skutecznie
zapobiega utrzymywaniu się śniegu i szronu na panelach fotowoltaicznych.
Rozwiązania oparte na samoodśnieżaniu można stosować w przypadku modułów
dachowych, świetlików i podobnych rozwiązań stosowanych w nowoczesnych
układach baterii słonecznych. Stworzone przez Emitenta panele fotowoltaiczne
wzbogacone są o dodatkową warstwę naniesioną na jedną z szyb, która
w momencie przyłożenia do niej napięcia elektrycznego, wytwarza ciepło.
Powstałe w ten sposób ciepło przenosi się poprzez część frontową ogniwa, do
warstwy śniegu, lodu lub szronu i skutecznie je usuwa. Pozwala to na samoistne
odsłonięcie znajdującego się poniżej ogniwa fotowoltaicznego
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Koncepcja zakładająca dostosowanie do różnorodnych aplikacji w budynku
w tym głównie, jako elementów stanowiących alternatywę dla tradycyjnych
materiałów budowlanych w obrębie pokryć dachowych i elewacji.
Spółka oferuje następujące zastosowania:




Moduły No-Frost zapobiegające zaleganie śniegu na dachach,
Szyby grzewcze,
Fotowoltaiczne moduły drukowane.

Ogniwa dedykowane dla BIPV mogą być wykorzystane w lamelach żaluzji
osłonowych, wypełnieniu fasad słupowo-ryglowych, świetlikach dachowych,
balustradach oraz innych elementach stolarki

Jako wypełnienie fasady słupowo ryglowej lub świetlików szklanych, z uwagi na
stawiane wymagania dotyczące odpowiedniej izolacyjności cieplnej wykorzystuje
się przeszklenia w formie zespoleń. W tego typu konstrukcjach także mają
zastosowania ogniwa fotowoltaiczne montowane w szybie laminowanej będące
pierwszą powłoką od strony zewnętrznej zespolenia.

Standardowym produktem ML System są moduły fotowoltaiczne wytwarzane
w jednym odpowiednio dobranym rozmiarze, wynoszącym np. 1801 mm x 997
mm. Podstawowym elementem modułów są ogniwa krzemowe, w zależności od
wersji, monokrystaliczne, polikrystaliczne lub hybrydowe.

Zewnętrzna skóra – mocowanie kaskadowe

Zewnętrzna skóra – mocowanie punktowe

Źródło: Emitent
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Poniżej przedstawiono przykładowe realizacje Spółki zawierające rozwiązania technologiczne Emitenta.

Źródło: Emitent

Prowadzenie specjalistycznych usług badawczych w ramach Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego
Rodzaj działalności prowadzonej przez Emitenta oraz ciągły postęp technologiczny dokonujący się na rynku ogniw
fotowoltaicznych w ostatnich latach, jak również konieczność utrzymania wysokiego poziomu usług i konsekwentne
budowanie przewagi konkurencyjnej inicjuje kierunek rozwoju oparty o kontynuowanie samodzielnie prowadzonych prac B+R
oraz wdrażanie do produkcji własnych, wysoko innowacyjnych rozwiązań w zakresie fotowoltaiki.
Od 2010 r. Emitent samodzielne prowadzi prace badawczo-rozwojowe, których efektem jest wdrażanie własnych,
innowacyjnych rozwiązań w zakresie fotowoltaiki. Spółka zdecydowała się na wydzielenie we własnych strukturach
Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego (FCBR), w którym Emitent prowadzi badania naukowe oraz prace
badawczo-rozwojowe zarówno na własne potrzeby jak i na zlecenie, głównie w obszarze nanotechnologii:









właściwości elektrochemicznych nanomateriałów,
struktury elektronowej konwerterów promieniowania,
wydajności kwantowej kropek kwantowych,
struktury krystalicznej ciał stałych,
pomiary naprężeń ciał stałych,
parametry reologiczne materiałów konstrukcyjnych,
własności fizykochemicznych nanomateriałów,
parametrów elektrycznych ogniw fotowoltaicznych (w tym ogniw drukowanych).

Pomimo iż rynek ogniw PV jest bardzo młodą, rozwijającą się branżą, poszukiwane są nowe rozwiązania w kierunku
optymalizacji wydajności elektrycznej produkowanych ogniw, utrzymując jednocześnie wysoką jakość i niezawodność wraz
powiększeniem ilości pozyskanej energii z zadanej powierzchni. Tym szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, iż wśród firm
działających komercyjnie na rynku krajowym Emitent jest jedną z nielicznych, która prowadzi zaawansowane prace
badawcze w zakresie własności prototypowych ogniw fotowoltaicznych. Nowe obszary badań prowadzonych w FCBR
obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z zerowymiarowymi strukturami półprzewodnikowymi
(tzw. kropkami kwantowymi), materiałami perowskitowymi oraz zastosowaniem luminoforów.
Efektem prowadzonej działalności B+R są liczne zgłoszenia patentowe, zarówno w trybie krajowym jak i europejskim oraz
współpraca badawcza z wiodącymi w kraju i za granicą jednostkami badawczymi, w tym. m.in. Fraunhofer – Institut für
Solare Energiesysteme ISE, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Akademią Górniczo-Hutniczą
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w Krakowie, Politechniką Krakowską, Wrocławską i Rzeszowską, Wrocławskim Centrum Badań EIT+, Uniwersytetem
Rzeszowskim i Uniwersytetem Jagiellońskim.
Wartość zrealizowanych przez Emitenta prac badawczo-rozwojowych to kwota ponad 34 mln zł, a wartość
zrealizowanych projektów inwestycyjnych opartych na wynikach prac B+R to już ponad 114 mln zł.
CBR wykonuje badania zarówno na własne potrzeby Spółki, jak również badania zlecone przez zewnętrzne podmioty. Oferta
FCBR skierowana jest zarówno dla przedsiębiorców poszukujących m.in. usług badawczo-rozwojowych oraz usług mających
na celu poprawę jakości w doborze komponentów materiałowych, jak i jednostek naukowych, a także wykonawców
systemów fotowoltaicznych chcących potwierdzenia jakości stosowanych przez nich technologii i materiałów. FCBR
wyposażone zostało w nowoczesne urządzenia badawczo-pomiarowe umożliwiające prowadzenie kompleksowych badań w
zakresie inżynierii materiałowej, nanotechnologii oraz fotowoltaiki. Prowadzone prace badawcze mają na celu określenie
i dobór optymalnych parametrów materiałowych oraz elektrycznych ogniw i modułów fotowoltaicznych celem zwiększenia
wydajności konwersji energii słonecznej na elektryczną finalnego produktu. Nowe obszary badań prowadzonych w FCBR
obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z zerowymiarowymi strukturami półprzewodnikowymi (tzw.
kropkami kwantowymi), materiałami perowskitowymi oraz zastosowaniem nowych źródeł światła stanowiących alternatywę
dla LED.
FCBR zajmuje się:











Kompleksowymi pomiarami charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw fotowoltaicznych.
Pomiarem charakterystyk i odpowiedzi spektralnej ogniw fotowoltaicznych.
Badaniami mikroskopowymi i mikrotopograficznymi powierzchni z obrazowaniem trójwymiarowym.
Badaniami morfologii proszków i zawiesin.
Badaniami własności reologicznych.
Kompleksowymi pomiarami elektrochemicznymi.
Pomiarami spektrofotometrycznymi w zakresie UV-Vis-NIR.
Nanoszeniem cienkich warstw.
Obróbką cieplną.
Badaniami starzeniowymi ogniw i paneli fotowoltaicznych.

Projektowanie i wykonywanie inteligentnych systemów zarządzania budynkiem (BMS)
W ramach tego segmentu Emitent oferuje dwa kluczowe rozwiązania:




System zarządzania energią – podczas całego procesu projektowania, wykonawstwa – elementem wartym
wspomnienia, a często pomijanym jest sprawa oprogramowania monitorującego. ML System posiada własny autorski
program wizualizujący on-line uzysk energetyczny z instalacji fotowoltaicznej oraz innych systemów, posiadający
zdolność komunikacji z systemem nadrzędnym. Udostępnia on monitoring oraz sterowanie instalacją fotowoltaiczną
(Systemem Zarządzania Energią) dla służb technicznych budynku.
BMS / System bezpieczeństwa – ML System zajmuje się projektowaniem oraz wdrażaniem zaawansowanych
technologicznie, kompleksowych rozwiązań w budownictwie. W ofercie firmy znajdują się instalacje w zakresie
systemów słabo i silnoprądowych, m.in. system oddymiania, BMS, system sterowania ruchem ITS, instalacje
elektryczne, CCTV, DSO, kontroli dostępu, nagłośnień itp.

W ofercie firmy znajdują się również instalacje w zakresie systemów słabo i silnoprądowych, takie jak:










BMS – (ang. Building Managment Systems) zaawansowany system zarządzania budynkiem obejmujący swoim
zakresem monitoring, nadzór i sterowanie elementami takimi jak: wentylacja, instalacje grzewcze i chłodnicze,
oświetlenie, instalacje fotowoltaiczne, elektryczne. Wdrożone systemy ułatwiają eksploatację budynku i znacznie
zmniejszają koszty jego utrzymania.
Systemy sterowania ruchem (ITS) / Nowoczesne systemy transportowe wykorzystują bardzo rozwinięte technologie dla
realizacji funkcji monitoringu, nadzoru sterowania i zarządzania procesami transportowymi. Rozwój systemów łączności
umożliwia integrację ww. zadań w ramach ITS (Intelligent/Integrated Transportation Systems).
Instalacje elektryczne / Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu instalacji elektrycznych zarówno
w przemyśle jak i w obiektach użyteczności publicznej, handlowych i usługowych, a projektanci posiadają pełne
uprawnienia projektowe i wykonawcze.
SAP / Zadaniem tego systemu jest wykrycie pożaru w jak najwcześniejszym jego stadium. Do tego celu służy szereg
czujników detekcyjnych, wykrywających różnego typu czynniki pożarowe, np. dym, temperatura czy też promieniowanie
ultrafioletowe.
Systemy CCTV / popularnie zwanej telewizją dozorową, Wykorzystywane są nie tylko w dużych czy mniejszych firmach
ale także w domach i sklepach.
Systemy DSO / Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) system przewodowego ostrzegania osób znajdujących się
w obiektach, gdy występuje zagrożenie zdrowia i życia użytkowników, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia pożarem lub
innych sytuacjach wymagających szybkiej ewakuacji dużej liczby osób.
Systemy kontroli dostępu / umożliwiają ograniczenie poruszania się po obiekcie osób, które nie są do tego upoważnione,
z możliwością wydzielenia stref, do których dostęp będą miały tylko osoby upoważnione.
Systemy nagłośnień / Systemy nagłośnieniowe stanowią rodzaj kablowych instalacji radiofonicznych, zapewniających
emisję komunikatów słownych o charakterze informacyjnym lub reklamowym.
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Systemy Oddymiania / zbudowane są z urządzeń do odprowadzania dymu i gorącego powietrza umożliwiając usuwanie,
względnie zmniejszenie koncentracji trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach.
Systemy Okablowania Strukturalnego / opartych na modułach ekranowanych i nieekranowanych (wszystkie kategorie
kat5, kat6, kat7) oraz rozwiązaniach światłowodowych.
Systemy SSWiN / Systemy sygnalizacji włamania i napadu oparte są na czujkach wykrywających ruch w strefie objętej
ich działaniem. System SWiN może zostać połączony z systemem dostępu, monitoringu wizyjnego, a także z systemami
rejestrowania czasu pracy.
Systemy Sterowania Oświetleniem.
Systemy Zapobiegania Powstawania Pożaru – umożliwia kontrolowaną redukcję tlenu w pomieszczeniach chronionych
dzięki czemu niemożliwe jest powstanie pożaru, ponieważ tlen znajdujący się w pomieszczeniu nie wystarcza do jego
zainicjowania. System często wykorzystywany w serwerowniach i archiwach.

Produkcja szyb zespolonych
Emitent posiada nowoczesny zakład obróbki szkła płaskiego i luster stosowanych w budownictwie, wyposażeniu wnętrz
i architekturze. Zakład produkcyjny wyposażony jest w park maszynowy niezbędny do realizacji zleceń w zakresie obróbki
szkła.
Szyby ciepłochronne ML SYSTEM SA jednokomorowe i dwukomorowe produkowane są ze szkła niskoemisyjnego
miękkopowłokowego. Wartość współczynnika emisyjności tej powłoki jest kilkakrotnie niższa niż szkła. Szyba
jednokomorowa zbudowana z tego typu szkła pozwala na osiągnięcie parametrów: wysokiej przepuszczalność światła
dziennego, maksymalnie niskiego współczynnika przenikalności cieplnej U, najwyższej przejrzystości, neutralności kolorów
oraz optymalnej przepuszczalności energii.
Najistotniejszym parametrem określającym właściwości termoizolacyjne szyb zespolonych jest współczynnik przenikalności
cieplnej U, który charakteryzuje ilość ciepła przenikającego przez szybę na zewnątrz. Im niższy współczynnik U, tym lepsze
właściwości termoizolacyjne. Oblicza się go zgodnie z normą EN 673.
Produkty Emitenta znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie, aranżacji wnętrz biurowych, mieszkalnych jako np.:









szyby zespolone
balustrady,
drzwi szklane,
kabiny prysznicowe,
fronty do szafek kuchennych,
schody szklane,
drzwi,
stoliki szklane.

2
2
W Dacie Prospektu łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego Emitenta wynosi 9.300 m , w tym 7.500 m to powierzchnia
produkcyjna oraz R&D.

Przykładowe realizacje Emitenta
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
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W ramach inwestycji zamontowano instalacje fotowoltaiczne m.in. na elewacji i dachach budynków o łącznej mocy 279,98
kWp i łącznej powierzchni 1.458 m2. Dostarczono i zamontowano również nowoczesny system fotowoltaiczny wyposażony
w układ śledzący słońce tzw. „TRACKER” wykonany z wysokowydajnych modułów z ogniwami monokrystalicznymi frontcontact i back-contact oraz z ogniw wysokoskoncentrowanych typu HCPV. Tak zaawansowany system pozwalający śledzić
słońce stanowi rozwiązanie technologiczne, które jeszcze skuteczniej generuje energię i może wytworzyć jej jeszcze więcej.
Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano niemalże maksymalną ilość bezpłatnej energii jaką może wytworzyć instalacja.
Budynek dodatkowo został wzbogacony o instalację fotowoltaiczną w której zastosowano moduły „szkło-szkło”
wyprodukowane według technologii opracowanej w Fotowoltaicznym Centrum Badawczo-Rozwojowym Emitenta.
Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Na budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zamontowano nowoczesną instalację fotowoltaiczną. Z sukcesem
wdrożono energooszczędne moduły fotowoltaiczne z wykorzystaniem precyzyjnie opracowanych i wyprodukowanych
transparentnych modułów o różnych przeziernościach, wykonanych w cienkowarstwowej technologii strukturyzacji laserowej
i różnej wielkości. Powierzchnia modułów fotowoltaicznych wynosiła, 1.009 m2 – co stanowi ogromną powierzchnię dla tego typu
realizacji. Dzięki instalacji uzyskano możliwość generowania dużej ilości bezpłatnej energii elektrycznej. Ponadto instalacja
uatrakcyjniła wygląd obiektu nadając mu nowoczesny wygląd oraz ograniczyła ilość promieni słonecznych, które przedostawały
się do wnętrz. Moduły fotowoltaiczne stanowiły zewnętrzną szybę zestawu szybowego i zostały zamontowane w słupoworyglowej fasadzie strukturalnej jak i standardowej fasadzie słupowo-ryglowej co uatrakcyjniło wygląd obiektu oraz przyczyniło się
do powstania imponującej powierzchni pochłaniającej promienie słoneczne i wytwarzającej bezpłatną energię elektryczną.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Łodzi

W ramach inwestycji na budynku WFOŚiGW w Łodzi zrealizowano kompleksową dostawę i montaż modułów
fotowoltaicznych na dachu, elewacji, świetliku budynku, automatyki systemu grzewczego, lamp autonomicznych oraz
specjalistycznego okablowania instalacji fotowoltaicznej. Wdrożono skomplikowany system fotowoltaiczny o mocy 39,56
kWp, dzięki któremu uzyskano możliwość generowania i wykorzystywania prądu na potrzeby całego obiektu. Instalacja daje
możliwość osiągania znacznych oszczędności, dzięki wytworzonej energii zasilającej budynek. Ponadto moduły
fotowoltaiczne wykonane w technologii krzemowej front-contact z systemem NoFrost zainstalowano na dachu i świetliku
budynku. Dzięki takiemu rozwiązaniu w zimie system pełni funkcję antyoblodzeniową przez co pozyskano więcej promieni
słonecznych, które oświetlają wnętrza i przetwarzane zostają na energię elektryczną. To duża zaleta, która wprowadza
dodatkowe oszczędności. Na terenie wokół budynku zainstalowano również lampy PV produkcji ML System z możliwością
gromadzenia energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu w nocy lampy PV oświetlają teren obiektu. Specjalnie opracowany system
modułów fotowoltaicznych w świetliku holu głównego obiektu nie tylko wytwarza prąd i pełni funkcję energooszczędną, ale
architektonicznie wzbogaca wnętrze i ogranicza przenikanie promieni słonecznych, wytwarzając cień. Został wdrożony
również indywidualnie opracowany system wizualizacji, dzięki któremu śmiało można odczytać wszystkie parametry
instalacji, generować statystyki związane z uzyskiem energii, a także pozyskiwać informacje na temat zaoszczędzonych kwot
w zależności od indywidualnych ustawień użytkownika.
Port Lotniczy w Jasionce

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane nie tylko na dachach budynku, ale również na elewacji w postaci żaluzji
fotowoltaicznych, które oprócz zacienienia pomieszczeń generują prąd. W ramach tej inwestycji zastosowane zostały
autorskie moduły krzemowe pierwszej generacji typy back-contact szkło-szkło wraz z opatentowaną technologią NoFrost,
które zainstalowano właśnie na dachach garaży i wiat, które zostały ułożone w kierunku wschód-zachód, dzięki czemu został
zwiększony uzysk energii całej instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo zamontowany system „samoodśnieżania” pozwala na
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pełne korzystanie z zastosowanej instalacji również w zimie, ponieważ topi zalegający śnieg i lód pozwalając na przenikanie
promieni słonecznych, które ostatecznie przetwarzane zostają na energie elektryczną. Zamontowano również moduły drugiej
generacji w technologii cienkowarstwowej na fasadzie budynku administracyjnego co dodatkowo wzbogaca architekturę
obiektu. W ramach inwestycji wdrożono również system zarządzania energią, wizualizacji i sterowania całą instalacją
fotowoltaiczną pozwalając szybko pozyskiwać potrzebne informacje. Przezierne moduły zastosowane w oknach skutecznie
spełniają funkcje optymalnego zacienienia przed wpadającym światłem. Cała fasada budynku wykonana w trzech
indywidualnie opracowanych technologiach znacznie uatrakcyjniła i podniosła walory architektoniczne obiektu. Dokonano
przebudowy rozdzielni głównej w taki sposób, aby system zasilania mógł współpracować z instalacją fotowoltaiczną. Zgodnie
z wymogami zakładu energetycznego wykonano specjalny system, który zabezpiecza oddawanie energii z modułów
fotowoltaicznych do systemu zasilania. Ponadto dokonano ekspertyz, analiz i odpowiednich wzmocnień konstrukcji dachów
i elewacji tak, aby zostały spełnione wszystkie normy dotyczące obciążeń. Oprócz tego inwestycja została wzbogacona
o możliwość ręcznej zmiany nachylenia kąta żaluzji, dzięki czemu użytkownik samodzielnie decyduje kiedy i ile promieni
słonecznych wpuszcza do wnętrza obiektu.
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Przykład zastosowania fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem. Na parkingu Rzeszowskiej Szkoły Wyższej została
zrealizowana energooszczędna instalacja fotowoltaiczna o powierzchni, 840 m2 na zadaszeniach kilkudziesięciu „car portów”
z modułami fotowoltaicznymi wyprodukowanymi w technologii krzemowej „back – contact” z opatentowanym systemem
przeciwoblodzeniowym NoFrost. Zastosowana instalacja stanowi innowacyjne rozwiązanie, które daje możliwość
generowania energii elektrycznej zasilającej obiekt również w zimie. Instalacja oprócz generowania prądu stanowi
zadaszenie miejsc parkingowych. Uruchomiono również dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych, które udostępnione
zostały bezpłatnie dla wszystkich użytkowników. Została wykonana również rozbudowa układu pompy ciepła o możliwość
pasywno-aktywnego chłodzenia wybranych pomieszczeń. Instalacje fotowoltaiczne zostały wkomponowane również
architektonicznie w różne części budynków w taki sposób, aby pełniły funkcję generatora prądu i uatrakcyjniły wygląd
obiektu, poprzez unowocześnienie jego dotychczasowej architektury stanowiąc część fasady budynku, czy balustrady.
Również powierzchnia dachu została wykorzystana do wybudowania instalacji fotowoltaicznej dzięki czemu system
pochłania jeszcze więcej promieni słonecznych wytwarzając jednocześnie jeszcze więcej bezpłatnej energii elektrycznej. Na
terenie wokół budynku zamontowano lampy PV wyposażone w akumulatory dzięki czemu w dzień lampy ładują się, a w nocy
doskonale oświetlają teren obiektu. Wszystkie instalacje zostały wyposażone w system zarządzania energią dzięki czemu na
bieżąco można monitorować nadane parametry systemu.
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Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

W ramach remontu konserwatorskiego nieużytkowanej szklarni i jej adaptacji kawiarnię uniwersytecką w nowo powstałej
konstrukcji szklarni zastosowano szkło z wbudowanymi ogniwami fotowoltaicznymi. Nowa konstrukcja szklarni przykryła
oryginalną, zabytkową żeliwną konstrukcję, która nie pełni już funkcji konstrukcyjnej, lecz po renowacji uświetniła wnętrze
kawiarni uniwersyteckiej. Zewnętrzna warstwa przeszklenia na elewacji wschodniej i zachodniej wykonana została w formie
cienkowarstwowych, bezramkowych modułów, wykonanych w technologii mikroamorficznego krzemu o przezierności
wynoszącej 40-50%. Moduły zalaminowane w zewnętrznej warstwie szklenia 1-komorowego zostały przymocowane do
podkonstrukcji w systemie mocowania fasadowego. Wdrożony został również system wizualizacji dzięki, któremu można
odczytywać wszystkie parametry i generować statystyki związane z uzyskiem energii i zaoszczędzonymi kosztami
w zależności od indywidualnych ustawień użytkownika. Do systemu można zalogować się z dowolnego miejsca świata oraz
z każdego urządzenia mobilnego, które posiada odpowiednio dobraną aplikację.
Drogowe Przejście Graniczne w Budomierzu

Osłony przeciwsłoneczne to bardzo ważny element architektury, skupiający w sobie ogromny potencjał kreowania wizerunku
zewnętrznego budynku oraz estetyki wnętrz, jak również pełniący kluczowe funkcje w kształtowaniu warunków środowiska
wewnętrznego budynku oraz jego energooszczędności. Na fasadzie budynku Drogowego Przejścia Granicznego
w Budomierzu zostały zainstalowane fotowoltaiczne żaluzje, które oprócz funkcji pozyskiwania energii nadają
niepowtarzalnego wyglądu budynku, a jednocześnie stanowią zacienienie pomieszczeń w budynku. Jest to innowacyjne
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energooszczędne rozwiązanie, które daje możliwość wytwarzania energii elektrycznej zasilającej cały obiekt. Ponadto
moduły fotowoltaiczne zostały zamontowane jako żaluzje pełniące role systemu zabezpieczającego przed nadmiernym
wpadaniem promieni słonecznych do wnętrza obiektu, dzięki którym automatycznie następuje schładzanie wnętrz.
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Na budynku Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach wdrożono nowoczesną instalację fotowoltaiczną, która została
zamontowana na fasadzie budynku w formie żaluzji o konstrukcji chronionej patentem. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano
bezpłatną energię elektryczną zasilając obiekt przez cały rok. Ponadto dzięki temu, że moduły zostały zainstalowane
w formie żaluzji pełnią dodatkowo funkcje ochronną dającą cień i zapobiegającą bezpośredniemu wpadaniu promieni
słonecznych do wnętrza budynku. Instalacja wzbogacona została o system ręcznej zmiany kąta położenia żaluzji co daje
wiele możliwości użytkownikom w zakresie decydowania o ilości promieni słonecznych wpuszczanych do wnętrz. W budynku
wdrożono inteligentny system zarządzania obiektem dzięki, któremu jest możliwość podglądu wszystkich parametrów
systemów oraz możliwość sterowania nimi. Ponadto wdrożono z sukcesem instalacje elektryczne, które dbają o najwyższy
poziom bezpieczeństwa w budynku.
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
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W systemie „zaprojektuj – wybuduj” została wykonana instalacja fotowoltaiczna, która została zintegrowana z budynkiem
Parku Naukowo-Technologicznego SILESIA w Katowicach wraz z wpięciem do sieci energetycznej. Opracowany
i zainstalowany energooszczędny system pozwala wytwarzać energię elektryczną z promieni słonecznych zasilając cały
obiekt, a co za tym idzie generować oszczędności. Zamontowana została instalacja o mocy 204,7 kWp i powierzchni 1.760
m2 w skład której wchodzą:




instalacja fotowoltaiczna na elewacji budynku, gdzie zastosowane zostały moduły fotowoltaiczne cienkowarstwowe
bezramkowe mocowane do elewacji na zasadzie fasady wentylowanej z niewidocznym specjalnie opracowanym
systemem mocowania,
świetliki w których zastosowane zostały moduły polikrystaliczne, łączna powierzchnia świetlików wynosi 140 m2 co daje
doskonale oświetloną powierzchnię,
instalacja fotowoltaiczna na dachu gdzie zastosowane zostały moduły polikrystaliczne. Przygotowany został również
projekt i wszelkie uzgodnienia związane z wpięciem instalacji do sieci energetycznej dostawcy energii. Dzięki takiemu
rozwiązaniu istnieje możliwość odsprzedania energii pochodzącej z modułów fotowoltaicznych, która nie została
wykorzystana na potrzeby obiektu.

Kielecki Park Technologiczny – budynek SKYE
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W ramach inwestycji polegającej na modernizacji i przebudowie istniejącego budynku wykonano wentylowaną fasadę
fotowoltaiczną o mocy 33,6 kW, która w tym przypadku jest substytutem dla okładzin wykonanych z aluminium, płyt
kompozytowych lub kamienia. Taka elewacja nie tylko efektownie wygląda, ale generuje energię niezbędną do zasilania np.
systemów klimatyzacji w budynku. W realizacji wykorzystano moduły fotowoltaiczne szkło-szkło w wykonaniu bezramkowym
z wykorzystaniem wysokosprawnych ogniw monokrystalicznych w technologii back-contact. Całość rozwiązania
charakteryzuje się ponadstandardową trwałością, jak również minimalnymi kosztami obsługi w trakcie eksploatacji. Na
elewacji północnej i w miejscach gdzie istniało ryzyko zacieniania modułów fotowoltaicznych wykonano fasadę wentylowaną
z wykorzystaniem modułów imitujących moduły fotowoltaiczne przy wykorzystaniu metody sitodruku. Dzięki temu uzyskano
jednolity i estetyczny wygląd budynku oraz zapewniono optymalizację pracy instalacji fotowoltaicznej. Łączna powierzchnia
fasady wentylowanej (fotowoltaicznej oraz imitacji z sitodruku) to ponad 2.250m2. Wykorzystanie elewacji skierowanej nie
tylko na południe ale również na wschód i zachód pozwala pozyskać więcej energii słonecznej w godzinach
przedpołudniowych i popołudniowych oraz miesiącach zimowych, przybliżając optymalnie krzywą produkcji energii
elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej do krzywej zużycia energii elektrycznej obiektu. Dodatkowa wentylacja fasady obniża
proces nagrzewania się budynku w lecie, co znacznie poprawia komfort i bilans energetyczny budynku. Jako uzupełnienie
całości wykonano szklane zadaszenie o powierzchni 21,37m2 nad wejściem głównym z wykorzystaniem funkcji grzania
i odladzania NoFrost, które zapobiega zaleganiu pokrywy śnieżnej na daszku.
Instalacje PV na obiektach użyteczności publicznej (Urząd Miasta Jasła i Kołaczyce oraz „Zielony Rynek” na ul. Plac
Bartłomieja) na terenie Gmin Dorzecza Wisłoki

Spółka zrealizowała dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki dostawę specjalnie opracowanych modułów fotowoltaicznych typu
szkło – szkło w różnych zastosowaniach stanowiących szeroki wachlarz możliwości wykorzystania fotowoltaiki zintegrowanej
z budownictwem (BIPV). W ramach dostawy wykonano: system fotowoltaicznej fasady wentylowanej (moduły szkło-szkło
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wraz z aluminiową podkonstrukcją), balustradę fotowoltaiczną oraz mocowane punktowo zadaszenie placu targowego.
Całość została wykonana z wykorzystaniem modułów szkło-szkło bezramkowych o łącznej powierzchni ponad 643 m2 oraz
mocy 48,9 kW. Do produkcji użyte zostały wysokosprawne ogniwa monokrystaliczne, a w przypadku balustrady unikalne
ogniwa bifacjalne, które charakteryzują się działaniem obustronnym co dodatkowo podnosi uzyski z instalacji fotowoltaicznej.
Największy zakres dostawy (ponad 560m2) to szklana zabudowa placu targowego z wykorzystaniem przeziernych modułów
fotowoltaicznych mocowanych punktowo do konstrukcji zadaszenia. Dodatkowo w realizacji tej w celu uniknięcia dyskomfortu
użytkowników placu znajdujących się pod zadaszaniem oraz ograniczenia funkcjonalności placu, poprzez zbytnie
nagrzewanie przestrzeni użytkowej zastosowaliśmy, jako tylną szybę modułu, szkło o zmniejszonych parametrach
przepuszczalności promieniowania słonecznego tzw. szkło barwione w masie, w tym przypadku w kolorze grafitowym.
Fotowoltaiczne wiaty przystankowe z funkcją grzania i chłodzenia – Rzeszów

Przystanek miejski zintegrowany z instalacją fotowoltaiczną to element infrastruktury systemu transportu zbiorowego, który
wpisuje się w koncepcję SMART CITY. Produkcja energii elektrycznej ze słońca wykorzystuje istniejącą powierzchnię, której
zadaniem jest osłona pasażerów przed deszczem, śniegiem i podmuchami wiatru. Przystanki autobusowe zostały wykonane
z różnych materiałów konstrukcyjnych: aluminium, stal i szkło. Do realizacji wiat przystankowych wykorzystano bezramkowe
moduły szkło-szkło w formie przeziernej z wykorzystaniem wysokosprawnych ogniw monokrystalicznych typu back-contakt.
Wygenerowaną energię przez układ PV można na bieżąco eksploatować (zasilanie klimatyzacji, oświetlenie LED, ładowanie
telefonów, ogrzewanie szyb oraz ławki) a nadwyżki magazynować w akumulatorach w celu zmniejszania kosztów
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eksploatacji, dzięki zainstalowanym taśmom LED wewnątrz zespolenia szyb oświetlenie jest odporne na akt wandalizmu,
zastosowano innowacyjne, podgrzewane szyby z funkcją no Frost oraz podgrzewaną ławkę.
LMS Development Sp. z o.o. / Stare Babice k. Warszawy – Budynek magazynowy z częścią usługową

Zakres zlecenia obejmował opracowanie koncepcji i projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznych. W ramach inwestycji
zamontowano instalacje fotowoltaiczne m.in. na elewacji i dachu budynku o łącznej mocy 64,6 kWp. Do wykonania instalacji
wykorzystano wysokowydajne moduły fotowoltaiczne z ogniwami monokrystalicznymi front-contact. Budynek został
wyposażony w instalację fotowoltaiczną, w której zastosowano m.in. moduły „szkło-szkło” wyprodukowane według
technologii starannie opracowanej w Fotowoltaicznym Centrum Badawczo-Rozwojowym Emitenta. Powierzchnia modułów
fotowoltaicznych „szkło-szkło” zamontowanych na elewacji w formie fasady wentylowanej to ok. 170 m2. Dzięki takiemu
rozwiązaniu Inwestor uzyskano bezpłatną energię ze wszystkich miejsc budynku pozwalających na optymalną efektywność
instalacji.
SP ZOZ Głubczyce
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Emitent wykonał fotowoltaiczne zadaszenie podjazdu karetek. Część zadania obejmowało również wykonanie
fotowoltaicznych zadaszeń nad oknami południowej elewacji budynku. W ramach inwestycji zamontowano instalacje
fotowoltaiczne o łącznej mocy powyżej 50,0 kWp. Do wykonania instalacji wykorzystano wysokowydajne moduły
fotowoltaiczne z ogniwami monokrystalicznymi 4BB front-contact. Obiekty zostały wyposażone w moduły „szkło-szkło”
wyprodukowane według technologii starannie opracowanej w Fotowoltaicznym Centrum Badawczo-Rozwojowym Emitenta
Powierzchnia modułów fotowoltaicznych „szkło-szkło” zamontowanych na zadaszeniu podjazdu karetek to ok. 175 m2 a na
elewacji w formie zadaszeń nad oknami to ponad 226 m2.
CAN-PACK S.A. Orzesze

Prace wykonane na budynku firmy Can-Pack S.A. obejmowały dostawę i montaż fasady aluminiowo-szklanej wraz
z instalacją fotowoltaiczną. Moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych wyniosła 24,6 kWp. Moduły wykonano
w szybach zespolonych z zastosowaniem ogniw monokrystalicznych w układzie transparentnym, współczynnik przenikania
ciepła U=1,1. Mocowanie wykonano przy zastosowaniu szklenia strukturalnego szyb zespolonych.

Struktura sprzedaży Grupy Emitenta
Tabela: Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Emitenta (w tys. zł)
Struktura sprzedaży
Sprzedaż krajowa
Sprzedaż eksportowa

1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

53 798

34 389

50 597

49 328

550

161

134

314

Źródło: Emitent
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Tabela: Struktura sprzedaży Grupy Emitenta (w tys. zł)
1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

Produkcja przemysłowa

16 687

7 632

17 112

11 327

Usługi kontraktowe*

Struktura sprzedaży

33 148

21 052

20 608

36 385

Usługi B+R

805

304

2 374

2

Pozostałe usługi

311

2 543

2 790

443

3 387

3 019

7 847

1 485

Towary i materiały

*/ Przychody ze sprzedaży ewidencjonowane w ramach usług kontraktowych również uwzględniają produkty fotowoltaiczne Grupy Emitenta
Źródło: Emitent

Przychody z produkcji przemysłowej obejmują przychody ze sprzedaży wyprodukowanych przez Emitenta rozwiązań
fotowoltaicznych (np. panele PV, obiekty Smart City) i szkła. Przychody z usług kontraktowych dotyczą sprzedaży usług
pozostałych, np. montaż instalacji PV, związane z systemami niskoprądowymi – np. systemy zarządzania budynkiem,
energią, systemy bezpieczeństwa.
W Dacie Prospektu łączna wartość portfela podpisanych umów w zakresie realizacji kontraktów lub realizacji dostaw i usług
Grupy Emitenta wynosi ponad 113 mln zł. Należy zaznaczyć, iż Emitent nie realizuje kontraktów długoterminowych oraz, że
kontraktacja na 2018 r. (i lata kolejne) wciąż jest w toku.

Tabela: Struktura portfela podpisanych kontraktów Grupy Emitenta (w tys. zł)
Wartość portfela
netto

Struktura portfela podpisanych kontraktów
Instalacje fotowoltaiczne (BIPV + PV)

80 372

Instalacja fotowoltaiczne w ramach Smart City

17 248

Usługi B+R

3 240

Inteligentne systemy zarządzania budynkiem (BMS) oraz pozostałe

12 453

Razem

113 313

Źródło: Emitent

Emitent od początku swojej działalności (2007 r.) skoncentrowany był na świadczeniu usług oraz produktach skierowanych
głównie dla budownictwa kubaturowego i koncentrował się na obsłudze klientów sektora publicznego. Intensywny rozwój
działalności Emitenta spowodował, iż konieczna stałą się dywersyfikacja zarówno struktury klientów, jak również
oferowanych produktów. Powoduje to, iż udział klientów sektora publicznego ulega systematycznemu ograniczeniu. Poniżej
przedstawiono skonsolidowaną strukturę sprzedaży Emitenta w latach 2014-2017.

Tabela: Struktura skonsolidowanej sprzedaży Emitenta (w tys. zł)
Struktura portfela podpisanych kontraktów

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

Klienci sektora publicznego

50,0%

26,1%

35,6%

28,8%

Klienci spoza sektora publicznego

50,0%

73,9%

64,4%

71,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Razem

Źródło: Emitent

Jednym z celów aktualnie realizowanego planu inwestycyjnego Emitenta (w tym w szczególności projekt Quantum Glass
oraz ULTRAPV) jest dalsza dywersyfikacja produktów Emitenta oraz znaczne poszerzenie możliwości ich zastosowania.
Biorąc pod uwagę podjęte przez Emitenta działania w zakresie dywersyfikacji produktów, analizę opłacalności rozwiązań
fotowoltaicznych Emitenta oraz dane sprzedaży, w Dacie Prospektu Spółka nie przewiduje istotnego spadku popytu
w przypadku ograniczenia lub zakończenia dofinansowania inwestycji z funduszy UE. Emitent aktywnie poszerza rynek
klientów niepublicznych, opracowując nowe produkty, które będą atrakcyjne dla tego segmentu działalności.
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Opłacalność produktów Emitenta
Poniżej przedstawiono podsumowanie analizy opłacalności wybranych rozwiązań fotowoltaicznych Emitenta w odniesieniu
do tradycyjnych rozwiązań. Analiza opłacalności została sporządzona dla wykonywanych przykładowych realizacji Emitenta.
Analizy zostały przygotowane na podstawie szacunków Emitenta.

Źródło: Emitent
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Źródło: Emitent
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Źródło: Emitent
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Źródło: Emitent
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Sezonowość sprzedaży Grupy Emitenta
Przychody ze sprzedaży Grupy Emitenta podlegają wahaniom sezonowym typowym dla firm budowlanych. Zdecydowana
większość całorocznych przychodów ze sprzedaży generowana jest przez Grupę Emitenta w IV kwartałach. Poniżej
przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta w poszczególnych kwartałach w okresie historycznych
informacji finansowych.

Źródło: Emitent

Dostawcy oraz odbiorcy Grupy Emitenta
BIPV System Sp. z o.o. jest największym odbiorcą paneli fotowoltaicznych, konstrukcji i materiałów oferowanych przez
Emitenta systemowych rozwiązań fotowoltaicznych. Posiada status autoryzowanego dystrybutora produktów ML System
S.A. (pracownicy BIPV System Sp. z o.o. zostali przeszkoleni przez inżynierów Emitenta w zakresie montażu u ostatecznych
klientów rozwiązań). Emitent nie posiada w swoich strukturach wystarczającej ilości ekip monterskich aby samodzielnie
realizować pozyskane kontrakty. Dlatego BIPV System Sp. z o.o. jest równocześnie jednym z kooperantów w zakresie
świadczenia usług instalacyjnych oraz montażowych dla Emitenta. W okresie historycznych informacji finansowych
największym odbiorcą paneli fotowoltaicznych, konstrukcji i materiałów oferowanych przez Emitenta był BIPV System
Sp. z o.o. Wartość przychodów ze sprzedaży Emitenta do tego odbiorcy w latach 2014-2017 wyniosła od 11,2 mln zł do
18,0 mln zł rocznie (15,6 mln zł w 2017 r.), co stanowiło od 25% do 37% łącznych przychodów ze sprzedaży Emitenta
(28,7% w 2017 r.). Poza BIPV System Sp. z o.o. Emitent nie posiada stałych odbiorców. Kontrakty podpisywane są
najczęściej w wyniku prowadzonych przez odbiorców postępowań przetargowych.
Kluczowymi dostawcami Emitenta są podwykonawcy realizujący kontrakty wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych na
obiektach, dostawcy szkła oraz ogniw fotowoltaicznych. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz
w 2018 r. do Daty Prospektu kluczowymi dostawcami Emitenta były następujące podmioty:




w zakresie ogniw fotowoltaicznych oraz podzespołów i materiałów elektrycznych, elektronicznych i fotonicznych: m.in.
Neo Solar Power Corp., SolarTech Energy Corp., Fibrain sp. z o.o., Inphotech sp. z o.o., S4E S.A.,
w zakresie dostaw szkła: m.in. Vitroterm Murów S.A., Interfloat Corp., Pilkinton Polska Sp. z o.o., Excellent S.A.,
w zakresie usług podwykonawstwa instalacji fotowoltaicznych na realizowanych inwestycjach: m.in. BIPV System
sp. z o.o., T4B sp. z o.o., Eltrac System sp. z o.o., Waypl Bilewski s.j.

Uwzględniając istotne rozproszenie i zdywersyfikowanie źródeł dostaw oraz klientów (w tym uwzględniając fakt, iż BIPV
System Sp. z o.o. posiada status autoryzowanego dystrybutora rozwiązań Emitenta), Emitent nie jest uzależniony od
żadnego z odbiorców oraz dostawców.

Strategia rozwoju Grupy Emitenta
ML System S.A. to pionier w projektowaniu oraz doświadczony producent i dystrybutor paneli fotowoltaicznych, w tym
zintegrowanych w szybach zespolonych, przeznaczonych do integracji z budynkami. Filozofią działania Emitenta jest
wytyczanie nowych trendów w budownictwie oraz wprowadzanie fotowoltaicznej alternatywy dla materiałów budowlanych.
Do głównych celów strategii Emitenta należą:
1.
2.
3.

4.
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Utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku fotowoltaiki stosowanej w budownictwie.
Ekspansja na rynki Europy Środkowej i stopniowo również Europy Zachodniej oraz Australii.
Rozwój produktów z zakresu fotowoltaiki znajdujących zastosowanie u odbiorców detalicznych (np. zadaszenia tarasów,
car-porty, lampy solarnej) oraz małej architektury zawierających fotowoltaikę (przystanki, lampy solarne lub inne obiekty
wpisujące się w trend Smart City).
Utrzymanie lidera innowacyjności w Europie w zakresie tworzenia i komercjalizacji nowych rozwiązań fotowoltaicznych
i aktywnych szyb zespolonych.

Część III – Dokument Rejestracyjny
Ważnym elementem rozwoju biznesu Spółki jest strategia patentowa. Zdecydowana większość oferowanych
produktów Emitenta została wypracowana we własnym zakresie, w tym w ramach Fotowoltaicznego Centrum
Badawczo-Rozwojowego i jest lub będzie objęta ochroną patentową.
Do kluczowych czynników rozwoju wspomagających realizację strategii rozwoju należą:









Wdrożona dyrektywa unijna EPBD (Energy Performance of Buildings Directive – dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, z 16 grudnia 2002 r.), która zakłada, iż od 2021 roku wszystkie nowo oddawane
budynki, a od 2019 roku nowo oddane budynki publiczne będą musiały spełniać wymagania budownictwa prawie zero
energetycznego.
Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństw dotycząca odpowiedzialności za otaczające nas środowisko, co
również przekłada się na chęć budowania domów inteligentnych, pozwalających na ograniczenie ilości zużywanych
energii.
Korzystne uwarunkowania w zakresie finansowania innowacyjnych i unikalnych technologii w Polsce – fundusze
strukturalne Unii Europejskiej,
Zbudowany i stale rozbudowywany zespół pracowników Emitenta wyspecjalizowany w nanotechnologii i szybach
zespolonych.
Potencjał eksportu produktów Emitenta, często nie mających jeszcze swoich konkurencyjnych rozwiązań.
Najnowocześniejsze Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Europie.
Postęp technologiczny odbywający się w zakresie nanomateriałów i magazynów energii.

6.1.1.

Nowe produkty i usługi

Rozwój produktów Emitenta dokonuje się na dwóch płaszczyznach:


na płaszczyźnie produktowej – Emitent rozwija nowe produkty (m.in. paleta produktów fotowoltaicznych opartach na
ultracienkim szkle):
o ULTRAPV –ultralekki system paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV,
o rozwiązania fotowoltaiczne małej architektury wpisujące się ideę Smart City,
o PVGLASS+ – fotoniczna, wielofunkcyjna szyba zespolona,
o rozwiązania fotowoltaiczne małej architektury, wpisujące się w ideę Smart City,



na płaszczyźnie technologicznej – Emitent rozwija nową technologię produkcji ogniw fotowoltaicznych:
o wielozłączowe ogniwa fotowoltaiczne,
o Quantum Glass – ogniwa III generacji oparte o kropki kwantowe,
o szyby zespolone generujące prąd.

ULTRAPV –ultralekki system paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV
Celem projektu jest wdrożenie do seryjnej technologii własnej, opatentowanej technologii hartowania ultralekkiego szkła
metodą wymiany jonów, dzięki czemu na rynek zostanie wprowadzony panel fotowoltaicznych z wykorzystaniem
ultracienkiego szkła – ULTRAPV. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę nowej hali produkcyjnej oraz dostawę maszyn
i urządzeń wraz z usługą parametryzacji. Wysoki poziom zaawansowania technologicznego produktu, wymagał
przeprowadzenia zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych, których wyniki są wyłączną własnością Wnioskodawcy.
Zarówno 2 zgłoszenia patentowe wynalazków (kategorie A we wszystkich zastrzeżeniach), jak i nieopatentowana wiedza
techniczna będąca w posiadaniu ML System, pozwoliły na ostateczne opracowanie prototypu produktu i uruchomienie
procesu wdrażania. Technologia chemicznego hartowania i obróbki szkła, która zostanie wdrożona w ramach projektu
pozwoli na produkcję ultralekkiego szkła, będącego elementem składowym modułów fotowoltaicznych. Produkt będzie
stosowany przede wszystkim w formie elementów budowlanych dla nowych i istniejących budynków, w szczególności
w formie żaluzji fotowoltaicznych, ale także jako wypełnienie elewacji budynków w tradycyjnych aluminiowych ścianach
osłonowych, jako elementy przezierne lub nieprzezierne, w świetlikach budynków, jako tzw. fasada wentylowana, a także
jako niezależne panele umieszczone na dachach płaskich lub pochyłych. Zarząd Emitenta szacuje, że produkt ten zostanie
wdrożony do produkcji w II półroczu 2018 r. Szczegółowy opis dotychczas poniesionych oraz planowanych jeszcze do
poniesienia wydatków inwestycyjnych w zakresie tego produktu został przedstawiony w pkt. 5.2.2 Części III Prospektu.
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Porównanie kluczowych właściwości szkła tradycyjnego i ultralekkiego

Wyższa
efektywność
energetyczna
paneli
na cienkim szkle

Źródło: Emitent

Parametry ultracienkiego panelu fotowoltaicznego – ULTRAPV
1. WAGA KONSTRUKCJI WSPIERAJĄCEJ NA M2 SYSTEMU – nowatorskie zastosowanie ultra-cienkiego szkła pozwoli na
znaczne obniżenie wagi całej konstrukcji. Obecnie stosowane na rynku konstrukcje systemu żaluzji PV, wykorzystujące
standardowe panele fotowoltaiczne wykonane ze szkła hartowanego termicznie (3mm), ze względu na wysoką wagę
wymagają użycia ok. 20 kg aluminium na m2 całego systemu. Zastosowanie w procesie produkcji szkła cienkiego (0,5 – 1,8
mm) pozwoli na znaczne ograniczenie współczynnika wagi konstrukcji na m2 systemu ULTRAPV. Przeprowadzone własne
prace B+R Emitenta wykazały, iż zastosowanie szkła cienkiego spowoduje ograniczenie ilości zużywanego aluminium do
6 kg/m2 systemu.
2. WSPÓŁCZYNNIK TRANSMITANCJI – jak wynika z przeprowadzonych prac B+R Emitenta, dzięki zastosowaniu
wypracowanych rozwiązań, w systemie ULTRAPV osiągnięta zostanie wyższa transmisja części frontowej modułu,
a w rezultacie zwiększy się procent energii słonecznej bezpośrednio przechodzącej przez szkło i docierającej do elementów
czynnych modułów fotowoltaicznych. Przeprowadzone badania laboratoryjne pokazały, że szkło hartowane metodą wymiany
jonów o grubości 0.8 mm charakteryzuje się transmitancją na poziomie ok 92% dla fali elektromagnetycznej z zakresu
promieniowania widzialnego i podczerwonego (350-950 nm). Dla porównania dla tradycyjnego szkła dla tego samego
zakresu fali elektromagnetycznej znaleziona transmitancja była o od ok 5% do 42% niższa. Ultra-cienkie szkło do tej pory
wykorzystywane było głównie w małej elektronice przede wszystkim w ekranach smartphonów.
Znane są również nieliczne rozwiązania zastosowania ultra-cienkiego szkła w fotowoltaice, które zostały wprowadzone
w 2015 roku w modułach jedynie z górną warstwą cienkiego szkła. Proponowany pomysł zastosowania ultra-cienkiego szkła
w panelach fotowoltaicznych różni się od dotychczasowych zastosowań tym, że zarówno szyba górna jak i dolna zastąpiona
jest przez ultra-cienkie szkło, co wpłynie na poprawę wydajności paneli znacząco zmniejszy przy tym ich wagę oraz zwiększy
sztywność i trwałość. Trwałość paneli będzie dodatkowo wzmocniona zastosowaniem w konstrukcji modułu specjalnych folii
laminacyjnych PVB lub typu EVA Save lub typu jonomer o wyselekcjonowanych parametrach. Ważną zaletą panelu
fotowoltaicznego zbudowanego z wykorzystaniem ultra-cienkiego szkła, oprócz zmniejszenia jego masy, jest podwyższona
odporność na uszkodzenia mechaniczne, w tym zarysowanie i ścieranie. Aspekt ten jest niezmiernie ważny w z uwagi na
fakt, iż rozpraszanie światła słonecznego na powierzchni szyby panelu fotowoltaicznego może przyczynić się do znacznego
spadku jego wydajności. Zastosowanie szkła wzmacnianego metodą wymiany jonów pozwoli na zwiększenie wytrzymałości
mechanicznej na uderzania oraz zrysowania części frontowej, co wydłuży czas bezawaryjnej eksploatacji modułu
fotowoltaicznego. Szkło np. typu “Gorilla Glass 3” jest o około 40% bardziej odporne na zarysowanie w porównaniu do jego
poprzednika zwiększając przy tym swoją elastyczność. Technologia pozwala elastycznie dostosować się do tendencji
rynkowych poprzez możliwość wykorzystania cienkiego szkła w modułach fotowoltaicznych należących do różnych generacji,
poczynając od powszechnie stosowanych ogniw krzemowych, cienkowarstwowych, po najnowocześniejsze
elektrochemiczne ogniwa barwnikowe (ang. Dye Sensitized Solar Cell), ogniwa w oparciu o kropki kwantowe Quantum Dots
Solar Cell, czy ogniwa perowskitowe.
Aktualnie dostępne systemy oparte są o standardowe moduły fotowoltaiczne, co powoduje szereg ograniczeń wstrzymujących
rozwój sektora BIPV. Do głównych barier należy waga systemów, skutkująca ograniczeniami w zastosowaniu systemów do
istniejących konstrukcji, dla których nie jest możliwe przyjęcie wysokich obciążeń generowanych przez systemy standardowe.
Przy nowych inwestycjach, zastosowanie standardowych systemów w istotny sposób podnosi koszty inwestycji oraz wymaga
specjalistycznych urządzeń w trakcie instalacji, stąd też ULTRAPV otwiera przed Emitentem zastosowanie fotowoltaiki
w miejscach, gdzie dotychczas nie mogła ona mieć miejsca ze względu na ograniczenia nośności budynków.
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Podsumowanie korzyści ULTRAPV:
Cecha / funkcja ULTRAPV

Porównanie do obecnych rozwiązań

Radykalne zmniejszenie wagi konstrukcji wspierającej
do nawet 3 kg/m2 – możliwe obniżenie ceny konstrukcji

2
Konstrukcje ok. 20 kg/m paneli PV

Większy współczynnik transmitancji – zwiększony % energii
słonecznej bezpośrednio przechodzącej przez szkło
(ok. 92%)

Transmitancja dla standardowego szkła to ok. 50%

Zastosowanie cienkiego szkła na szybie górnej i dolnej
– zwiększenie sprawności paneli

Obecne rozwiązania bazują na standardowej grubości szkła

Podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne,
w tym zarysowanie i ścieranie

Obecne rozwiązania to standardowe panele o odporności
mniejszej o ok 40% w porównaniu do cienkiego szkła

Możliwość zastosowanie ultracienkiego szkła w panelach
różnych generacji

Obecne rozwiązania nie oferują paneli III generacji
Źródło: Emitent

Rozwiązania fotowoltaiczne małej architektury, wpisujące się w ideę Smart City
W wyniku obecnie prowadzonych oraz planowanych prac B+R powstaną następujące nowe produkty:







Fotowoltaiczna wiata przystankowa – element infrastruktury systemu transportu zbiorowego. Jest to wyznaczone
miejsce oczekiwania przez pasażerów oraz zatrzymania i postoju autobusu w celu umożliwienia pasażerom
wejścia/opuszczenia pojazdu. Przystanki autobusowe są miejscami, gdzie można zastosować fotowoltaikę w formie
zadaszeń i ścian zewnętrznych. Produkcja energii elektrycznej ze słońca wykorzystuje istniejącą powierzchnię, której
zadaniem jest osłona pasażerów przed deszczem, śniegiem i podmuchami wiatru. Typowe rozwiązania spotykane na
rynku stanowią jedynie konstrukcję stalową lub aluminiową do której dołączane są moduły fotowoltaiczne (najczęściej
ramkowe) umieszczane na dachu współpracujące z standardowymi układami ładowania tzw. Chargerami. Wdrażana
wiata w przeciwieństwie do standardowych produktów będzie posiadała zintegrowany w swojej budowie system
maksymalizacji pozyskiwania energii elektrycznej i jej gromadzenia w postaci badanych w niniejszym projekcie układów
optymizerów, kontrolera/ów ładowania oraz magazynu/ów energii. Wraz z tym systemem będzie współpracowała
zintegrowana matryca sensoryczna przedstawiająca wybrane informacje lub też pełniąca dodatkowo funkcję
dekoracyjno oświetleniową. W konstrukcji wiaty wybrane obszary zostaną uzupełnione o nowoczesne elementy
luminescencyjne pełniące funkcję informacyjne oraz dekoracyjno oświetleniowe, które będą podtrzymywały efekt
oświetleniowy przy zaniku oświetlenia zewnętrznego. Przykładem zastosowania elementów luminescencyjnych mogą
być na przykład tablice informacyjne, oznakowania, tablice rozjazdów itp. Wiata będzie wyposażona w zintegrowane
w jej budowie moduły fotowoltaiczne których generowana z maksymalną efektywnością energia elektryczna będzie
przekazywana do systemu pozyskiwania i gromadzenia energii. Ponadto do budowy przystanku zostaną wykorzystane
ultralekkie szkła (przeszklenia i/lub moduły fotowoltaiczne) które są technologią niespotykaną w tego typu produktach
pozwalającą na redukcję wagi przeszklenia i tym samym masę konstrukcji nośnej przystanku.
Fotowoltaiczny ekran akustyczny (bariera dźwiękochłonna) – dotychczas kojarzone jedynie w postaci masywnej,
modułowej konstrukcji na bazie stali, mat wygłuszających i/lub kolorowych często przejrzystych tworzyw sztucznych
wykonanych na bazie plexi lub poliwęglanu. We wdrażanej innowacji, chcąc wpisać w pojęcie Smart City barierę
dźwiękochłonną, zostanie ona rozbudowana o możliwość pozyskiwania energii elektrycznej dzięki zastąpieniu typowych
osłon przez osłony z wbudowanymi ogniwami fotowoltaicznymi. Zainstalowane w niej moduły fotowoltaiczne wraz
z zintegrowanymi testowymi układami optymizerów mocy będą zapewniały stałe źródło zasilania z energii odnawialnej
a przy połączeniu elementów systemu do układu magazynu energii uzyskana zostanie możliwość pozyskiwania
i gromadzenia energii na czas nocy z elementów wyposażenia dróg i autostrad, które do tej pory pełniły jedynie funkcję
ochrony przed hałasem i częściowo funkcję dekoracyjną. Ponadto, moduły fotowoltaiczne zastosowane w barierze
dźwiękochłonnej będą pozwalały na ich łatwą integrację z istniejącymi już barierami dźwiękochłonnymi poprzez ich
systemowe dołączenie do konstrukcji obecnych osłon (np. w górnej ich części czy też poprzez doklejanie ultracienkich
modułów fotowoltaicznych wykorzystujące w swojej budowie ultralekkie szkła) lub też poprzez wymianę modułów w nich
zainstalowanych. Dodatkowo bariery te mogą zostać wyposażone w elementy luminescencyjne w postaci tablic
informacyjnych, nocnych oznaczeń drogowych pobudzanych oświetleniem przejeżdżających pojazdów.
Ławka fotowoltaiczna – ławki są elementem małej architektury służącym do odpoczynku. Ławka fotowoltaiczna, której
wykonanie standardowe stanowi połączenie stalowej lub aluminiowej konstrukcji nośnej z wypełnieniem drewnianym czy
też z tworzywa sztucznego, a typowym jej wykorzystaniem jest jedynie funkcja rekreacyjno wypoczynkowa oraz
dekoracyjna. W przypadku opisywanej ławki fotowoltaicznej typowa funkcjonalność zostanie rozbudowana o możliwość
pozyskiwania energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych zintegrowanych w jej konstrukcji, wyposażonych w układy
optymizerów mocy oraz układ ładowania z funkcją ładowania urządzeń mobilnych. Na wybrane części ławki zostaną
naniesione elementy luminescencyjne ułatwiające możliwość ładowania urządzeń mobilnych w warunkach niskiego
oświetlenia. Ławka fotowoltaiczna w wykonaniu dla rozwiązań Smart City stanowi uzupełnienie badanych w niniejszym
projekcie stanowisk testowych, ale może także funkcjonować jako produkt niezależny (autonomiczny). W roli modułów
fotowoltaicznych wykorzystane zostaną moduły bazujące na budowie wykorzystującej cienkie szkła, które oprócz
posiadania wysokiego współczynnika przenikalności promieniowania słonecznego w stosunku do tradycyjnych szkieł, są
także od nich wytrzymalsze i odporniejsze na zarysowania.
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Lampa fotowoltaiczna – zadaniem oświetlenia ulicznego, parkowego itd. jest oświetlenie ulic i przestrzeni
zapewniające orientację oraz bezpieczną komunikację, a także ma wpływać na zwiększenie atrakcyjności otoczenia.
Ważnym aspektem stosowanych rozwiązań jest ich niska energochłonność, wpływ na środowisko naturalne, łatwa
obsługa i montaż/demontaż, długa żywotność. Jej standardowe wykonanie to konstrukcja rurowa toczona lub spawana
z stal lub aluminium na wierzchu której znajduje się oprawa, najczęściej świetlówkowa, sodowa lub LED. Główną jej
funkcją jest oświetlanie terenu wokół oraz funkcja dekoracyjna. Istnieją rozwiązania z zintegrowanym modułem
fotowoltaicznym ramkowym instalowanym na jej wierzchu lub za oprawą na wysięgniku. Proponowana innowacja
produktowa lampy fotowoltaicznej będzie się wpisywać do rozwiązań z dziedziny Smart City poprzez rozszerzenie jej
funkcjonalności o wysoko efektywne pozyskiwanie energii elektrycznej z modułu fotowoltaicznego wykorzystującego
układ optymalizatora wraz z załączonym układem kontrolera ładowania. Na elementach konstrukcyjnych mogą zostać
zintegrowane elementy luminescencyjne w postaci tablic informacyjnych i/lub oznaczeń. Lampa fotowoltaiczna
w wykonaniu dla Smart City wykorzystywać będzie ogniwa akumulacyjne w wykonaniu litowym, co wydłuża jej
bezawaryjną pracę w stosunku do standardowych rozwiązań. Może ona stanowić produkt odrębny (autonomiczny) lub
pracować w grupie także z pozostałymi opisywanymi w niniejszym projekcie produktami. W roli generatorów
fotowoltaicznych zostaną wykorzystane ultra-cienkie a zarazem ultralekkie moduły fotowoltaiczne, których waga jest
zdecydowanie mniejsza niż rozwiązań tradycyjnych pozwalając na zredukowanie gabarytów konstrukcji nośnej lampy
i tym samym umożliwiając montaż nieograniczony jedynie do rozwiązań mechanicznych (np. klejenie strukturalne lub
poprzez wysoko adhezyjne taśmy montażowe). Energia wytworzona dzięki panelom fotowoltaicznym może posłużyć do
zasilania: oświetlenia LED, stacji ładowania telefonów komórkowych, sieci Wi-Fi, podgrzania siedziska lub stacji
ładowania rowerów elektrycznych.

Źródło: Emitent

Poszczególne ww. produkty są już obecnie (w standardowej formie) w ofercie Emitenta. Po wdrożeniu produkcji ultralekkich
systemów paneli fotowoltaicznych produkty te również będą oferowane w formie ULTRAPV. Docelowa pełna funkcjonalność
ww. produktów będzie osiągnięta po zakończeniu projektu badawczego IdeaLab oraz badań innowacyjnych technologii dla
rozwiązań Smart City (opisanych w pkt. 5.2.3. Części III Prospektu). Zakończenie projektów badawczych spodziewane jest
na koniec czerwca 2020 r.
PVGLASS+ – fotoniczna, wielofunkcyjna, inteligentna szyba zespolona (szyba zawierająca panel fotowoltaiczny
zasilający jej oświetlenie oraz funkcję grzewczą od wewnętrznej jej strony)
Celem projektu jest wdrożenie do seryjnej produkcji fotonicznej szyby zespolonej o zmiennej (regulowanej transparentności).
Szyba zespolona PVGLASS+ składa się z trzech formatek szkła, z których zewnętrzna stanowi fotowoltaiczny konwerter
(może on być oparty zarówno na krzemowych ogniwach I i II generacji, ogniwach cienkowarstwowych czy ogniwach III
generacji – barwnikowych, perowskitowych czy z wykorzystaniem kropek kwantowych. Szyba środkowa pokryta jest warstwą
fotoniczną – z wykorzystaniem dedykowanych wypełniaczy luminescencyjnych. Elementy źródeł światła, którymi są
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specjalnie dobrane diody LED umożliwiają na regulowanie transparentności warstwy luminescencyjnej od pełnej
transparentności do pełnego zacienienia. Warstwę wewnętrzną stanowić będzie szyba grzewcza (rozwiązanie opatentowane
przez Emitenta), która może zastąpić urządzenie grzewcze. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup drukarki inkJet, pieca
do suszenia i hartowania szkła oraz systemu odprowadzania powietrza, które pracują w kontrolowanych warunkach
czystości, temperatury i wilgotności. Cała technoligia produkcji została opracowana przez Emitenta we własnych
Fotowoltaicznym Centrum Badawczo-Rozwojowym. Prace te polegały na opracowaniu konstrukcji fotonicznej szyby
zespolonej o rozszerzonej uniwersalności zastosowania. Ich rezultatem było dokonanie zgłoszenia patentowego (kategorie A
we wszystkich zastrzeżeniach). Zarząd Emitenta szacuje, że produkt ten zostanie wdrożony do masowej sprzedaży
w I półroczu 2018 r. Szczegółowy opis dotychczas poniesionych oraz planowanych jeszcze do poniesienia wydatków
inwestycyjnych w zakresie tego produktu został przedstawiony w pkt. 5.2.2 Części III Prospektu.
PVGLASS+ to moduł szyby zespolonej ze zintegrowaną warstwą fotoniczną, grzewczą oraz fotowoltaiczną. Jego budowa
składa się z trzech, równolegle do siebie położonych formatek szkła oddzielonych ramką izolacyjną. Na wewnętrzną formatkę
szkła nanoszona jest warstwa fotoniczna przy użyciu technologii druku ink jet, w której wykorzystano tusz z specjalnymi
wypełniaczami luminescencyjnymi. Do formatki tej są dołączane elementy źródeł luminescencyjnych, które stanowią
odpowiednio dobrane diody LED. Źródła te są osłonięte z zewnątrz materiałem refleksyjnym w celu skierowania wiązki
światła na warstwę fotoniczną. Do wewnętrznej formatki szkła, mocowane są zewnętrzne formatki szkła, które mogą
(w zależności od wersji budowanego modułu) zawierać zintegrowaną warstwę grzewczą i/lub fotowoltaiczną.
Tak przygotowany moduł PVGLASS+ może być zastosowany wewnątrz obiektów budowlanych oraz na zewnątrz także jako
integracja w wykonaniu tak zwanego BIPV (Building Integrated Photovoltaic). Produkt ten znajduje zastosowanie zarówno
jako wyposażenie okien, ścian osłonowych, świetlików, wnętrz pomieszczeń wyposażonych w okna, jak również może być
przeznaczony do zabudowy ścian działowych budynków, przegród szklanych, kratownicowych ścian fasadowych,
składających się ze stałych lub otwieranych kwater szklanych.
W wykonaniu zewnętrznym, moduł PVGLASS+ pozwala na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła jakim są
promienie słoneczne. Do tego celu wykorzystywane mogą być ogniwa polikrystaliczne, monokrystaliczne, a także
cienkowarstwowe (amorficzne, mikromorficzne, CIGS, CdTe) oraz organiczne DSSC czy też perowskitowe lub QSC. Warstwa
fotowoltaiczna, która stanowią wspomniane ogniwa fotowoltaiczne, jest w pełni adaptacyjna. Oznacza to, że jej wykonanie może
być dowolne w zależności od potrzeb projektu. Jednocześnie, od strony wewnętrznej modułu, poprzez wbudowaną funkcję
grzewczą, możliwe jest dodatkowe lub jednoczesne z warstwą fotowoltaiczną, ogrzewanie pomieszczeń wewnątrz obiektu.
Rozwiązanie takie, w zależności od wykonania modułu, umożliwia zredukowanie ilości wymaganych do ogrzania pomieszczenia
wymienników ciepła. Wraz z zintegrowaną wewnątrz modułu warstwą fotoniczna, możliwa jest regulacja transparentności
modułu co przy odpowiednim dopasowaniu do architektury obiektu pozwala na uzyskiwanie zarówno wysokiego waloru
estetycznego, a także umożliwi, w razie potrzeby, uzyskanie prywatności dla osób przebywających w obiekcie. Ponadto
wykorzystanie w budowie modułu, trójszybowego zestawu formatek szkła wraz z ramką dystansową pozwala na zachowanie
wysokiej izolacyjności termicznej produktu, która jest niezwykle wymagana dla warstw poszycia budynków.
Wykonanie wewnętrzne modułu PVGLASS+, zapewnia podobne funkcje jak dla modułu w wykonaniu zewnętrznym. Przy
czym, zalecane jest, zastosowanie w warstwie fotowoltaicznej ogniw z tak zwanej trzeciej generacji czyli ogniw organicznych
DSSC, perowskitowych czy też QSC. Są one dedykowane do tego zastosowania dzięki swoim właściwościom absorpcyjnym
promieni słonecznych pochodzących z odbić od powierzchni w szerokim zakresie widma fali promieniowania słonecznego.
Pozostałe technologie ogniw fotowoltaicznych, są możliwe do zastosowania wewnątrz obiektów w przypadku indywidualnego
zapotrzebowania klienta, który może kierować się potrzebą uzyskania unikalnego i nowoczesnego wyglądu pomieszczeń,
który uwzględnia także wykonanie bez warstwy fotowoltaicznej uzyskując tym samym pełną przezierność modułu.
Zintegrowana w module PVGLASS+ warstwa fotoniczna pozwala na zachowanie prywatności a tym samym odseparowanie
od siebie przestrzeni pomieszczeń biurowych z możliwością regulacji transparentności. Podobnie jak w wykonaniu
zewnętrznym, możliwe jest ogrzewanie wnętrz pomieszczeń.
Do najważniejszych parametrów i funkcji modułów PVGLASS+, stanowiących o jego przewadze na rynku należą:
– OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII – możliwość uzyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych poprzez warstwę
fotowoltaiczną, która może być bezpośrednio przekazywana do zasilenia warstwy grzewczej i/lub fotonicznej, redukując tym
samym koszt ogrzewania pomieszczeń oraz koszt energii zużytej na oświetlenie warstwy fotonicznej; Warstwa
fotowoltaiczna może być dowolnie dostosowana do potrzeb projektu. Typowa warstwa fotowoltaiczna wytwarza napięcie
stałe DC, które w przypadku łączenia szeregowego modułów, pozwala na uzyskanie wartości napięcia systemu nie
większego niż 1 000V DC. Wytworzony prąd jest następnie kierowany do urządzeń przetwórczych – tak zwanych inwerterów
fotowoltaicznych lub kontrolerów ładowania (wybór urządzeń ściśle zależy od wymogów projektu). Warstwa fotoniczna,
zasilana jest napięciem stałym DC dostarczanym przez specjalizowany zasilacz napięcia stałego DC. Wartość napięcia oraz
moc zasilacza ściśle zależą od wymogów projektu i gabarytów modułu PVGLASS+.
– FUNKCJA GRZEWCZA – możliwość ogrzewania pomieszczeń poprzez zastosowanie warstwy grzewczej, umożliwiając
tym samym redukcję ilości wymienników ciepła wewnątrz pomieszczeń, przy zachowaniu estetycznego wykonania modułów
pełniących rolę wymienników ciepła. Warstwa grzewcza modułu PVGLASS+, w typowym wykonaniu, zasilana jest napięciem
przemiennym 230V AC. W zależności od potrzeb możliwe jest zastosowanie zasilania przemiennego o dowolnej innej
wartości, a także możliwe jest zastosowanie stabilizowanego napięcia stałego DC o dowolnie regulowanej wartości. Rodzaj
zasilania jak i jego moc jest dobierana indywidualnie do potrzeb projektu.
– MOŻLIWOŚĆ ZMIANY i REGULACJI TRANSPARENTNOŚCI – funkcją regulacji przezierności modułu uzyskać można
zachowanie prywatności od całkowitego do częściowej redukcji transparentności modułu (możliwość regulacji płynnej);
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– dodatkowymi funkcjami modułu PVGLASS+ jest również: (i) szeroki wybór gabarytów (grubość, szerokość i wysokość)
– możliwość zastosowania szkła w zakresie grubości od 2 do 19 mm co pozwala na dowolne kształtowanie wytrzymałości
i wagi produktu, o gabarytach nawet 2,8 m x 4 m, (ii) możliwość dowolnego nadruku na szkle – produkt może być
wyposażony w dodatkowe szyby, pozwalające na dowolny zadruk (np. z logo firmy), co dodatkowo podnosi walory
estetyczne rozwiązania.

szyba o zmiennej transparentności

szyba fotoniczna wraz z panelem PV
Źródło: Emitent

Multibusbarowy moduł fotowoltaiczny – rozwój technologii Emitenta
Technologia powstała w wyniku projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycyjnych Emitenta. Technologia polega na
opracowaniu ogniwa fotowoltaicznego z większą niż standardowa ilością busbarów. Obecne na rynku, standardowe ogniwa
fotowoltaiczne z przednią metalizacją posiadają 3 busbary, ogniwo opracowane przez Emitenta posiada 5 busbarów, co
przekłada się na sprawność i mniejszą awaryjność modułów i paneli PV. Zastosowanie w produkcji ultracienkiego szkła
pozwoli również na znaczne obniżenie wagi całej konstrukcji oraz wydłużenie jej bezawaryjnej eksploatacji i obniżenie
kosztów montażu instalacji. Zaletą jest również możliwość elastycznego formułowania kształtu modułu, co stanowi wydatną
przewagę w zastosowaniu w obiektach małej architektury i Smart City. Zarząd Emitenta szacuje, że technologia ta zostanie
wdrożona do produkcji w II kwartale 2018 r. Szczegółowy opis dotychczas poniesionych oraz planowanych jeszcze do
poniesienia wydatków inwestycyjnych w zakresie tego produktu został przedstawiony w pkt. 5.2.2 Części III Prospektu.
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych związanych z technologią wytwarzania ogniw fotowoltaicznych
bazujących na większej niż standardowo ilości busbarów niesie za sobą kilka korzyści. Między innymi jest to zwiększenie
sprawności ogniw fotowoltaicznych w wyniku redukcji długości elektrycznie przewodzących wyprowadzeń metalizacji na
powierzchni aktywnej ogniwa. Wyprowadzenia te (często w literaturze zwane „fingers”) są prowadzone prostopadle do linii
prowadzenia busbarów. W wyniku zwiększenia liczby busbarów, uzyskuje się skrócenie długości metalizacji wyprowadzeń, tym
samym zmniejsza się ich wartość rezystancji szeregowej, a także w wyniku zwiększenia ilości busbarów możliwa stała się
redukcja ich szerokości tym samym umożliwiło to redukcję zacienianej przez metalizację powierzchni aktywnej ogniwa
fotowoltaicznego i zwiększenie jednocześnie sprawności pozyskiwania energii elektrycznej z energii odnawialnej, jaką jest
energia promieniowania słonecznego. Dzięki temu, w końcowym produkcie, przy zachowaniu tych samych wymiarów
i procesów technicznych związanych z jego laminacją i budową, możliwe jest zwiększenie całkowitej pozyskiwanej energii
elektrycznej. Ponadto, w wyniku zastosowania w budowie warstw szklanych wykonanych przy zastosowaniu szkła ultra
cienkiego, którego grubość może wynosić nawet mniej niż 2 mm, możliwe było wykonanie kompozytowe, tj. laminat szklany typu
szkło-szkło lub szkło – tedlar w celu osiągnięcia wyjątkowej i niespotykanej obecnie na rynku właściwości semielastyczności
panelu fotowoltaicznego. W wyniku tego, panel taki posiada właściwość zwiększonej elastyczności, dzięki czemu jest dużo
bardziej odporny na trudne warunki atmosferyczne, a w szczególności na parcie i ssanie wiatru oraz gradobicie zachowując
będąc przy tym niską wagę w wyniku zredukowanej, w wyniku użycia szkła ultracienkiego, grubości panelu.
Mierzalną zmianą, jaka zostanie wdrożona w konstrukcji ogniw fotowoltaicznych będzie zwiększenie ich sprawności poprzez
redukcję długości elektrycznie przewodzących wyprowadzeń metalizacji na powierzchni aktywnej ogniwa. W wyniku
zwiększenia liczby busbarów, uzyska się skrócenie długości metalizacji wyprowadzeń, tym samym zmniejszeniu ulegnie ich
wartość rezystancji szeregowej. Ponadto, w wyniku zwiększenia ilości busbarów możliwa stała się redukcja ich szerokości co
umożliwi redukcję zacienianej przez metalizację powierzchni aktywnej ogniwa fotowoltaicznego i zwiększenie tym samym
jego sprawności pozyskiwania energii elektrycznej z energii odnawialnej, jaką jest energia promieniowania słonecznego.
Dzięki temu w końcowym produkcie, przy zachowaniu tych samych wymiarów i procesów technicznych związanych z jego
laminacją i budową, możliwe będzie zwiększenie całkowitej pozyskiwanej energii elektrycznej. Wynika to z wartości prądu,
jaki muszą przetransportować busbary – im jest ich więcej tym prąd jest bardziej rozdzielony, a więc jego wartość
przypadająca na busbar jest mniejsza. Poniżej przedstawiono zalety niwelacji hot spotów:
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brak degradacji modułu fotowoltaicznego spowodowanego wystąpieniem prądu wstecznego (prowadzącego do
wydzielania się ciepła),
zwiększona niezawodność i trwałość paneli fotowoltaicznych, co można powiązać z wydłużoną gwarancją na moduły
fotowoltaiczne,
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zwiększone uzyski energetyczne modułów fotowoltaicznych. Obszary ogniwa objęte wystąpieniem hot spotów posiadają
wyższa rezystancją niż sąsiednie ogniwa – im rezystancja większa tym natężenie prądu mniejsze. Co za tym idzie
znaczy spadek uzysków energetycznych,
niwelacja pęknięć połączeń lutowanych między ogniwami,
zwiększone bezpieczeństwo – uniknięcie samozapłonu panela w przypadku przegrzania,
walory wizualne – brak defektów powierzchniowych.

Quantum Glass – ogniwa III generacji oparte o kropki kwantowe (zerowymiarowe struktury półprzewodnikowe)
– rozwój technologii Emitenta
(szyby całkowicie przezierne, ale równocześnie spełniające funkcję panelu fotowoltaicznego).

Źródło: Emitent

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej technologii oraz produktów fotowoltaicznych opartych o moduły
Quantum Glass, na bazie ogniw typu QDSC, klasyfikowanych do III generacji ogniw PV. Technologia ta będzie rezultatem
prowadzonych przez Emitenta własnych prac B+R. W czerwcu 2016 r. zakończone zostały prace badawcze pozwalające na
podjęcie decyzji o komercjalizacji produktu i zgłoszenia rozwiązania do ochrony patentowej. Prace dotyczące ulepszenia
produktu będą jednak sukcesywnie kontynuowane do momentu szczegółowego sparametryzowania zakupu urządzeń
produkcyjnych.
Wdrożenie na rynek technologii ogniw fotowoltaicznych integrujących absorbery nowego typu (kropki kwantowe) – QDSC,
umożliwiające osiąganie wysokich sprawności pozwoli osiągnąć parametry produktu świadczące o jego globalnym potencjale
rynkowym:
1. Minimalizacja utraty wydajności dla Quantum Glass między położeniem najbardziej i najmniej optymalnym względem
słońca w porównaniu do ogniw krzemowych.
Różnica w utracie wydajności jest znacznie większa w przypadku ogniw krzemowych w stosunku do Quantum Glass. Zmiana
kąta położenia od najbardziej do najmniej optymalnego powoduje utratę sprawności o ponad 30% w przypadku ogniw
krzemowych, natomiast dla Quantum Glass będzie to ok. 10%. Zmienność parametrów prądowo-napięciowych w zależności
od ukierunkowania promieniowania słonecznego tłumaczone jest odmiennością w budowie i zasadzie funkcjonowania ogniw
krzemowych i QDSC. W przypadku ogniw krzemowych z uwagi na fakt dużego gradientu indeksu optycznego dla absorbera
i szkła obserwuje się duże spadki wydajności dla małych kątów padania światła. Natomiast ogniwa QDSC ze względu na
fotoelektrochemiczny charakter są znacznie mniej czułe na odchylenie od optymalnego położenia. Dodatkowo nanocząstki
krystalicznego tlenku tytanu (IV) posiadają przypadkowe zorientowanie w warstwie dzięki czemu mogą wychwytywać
promieniowanie docierające pod różnymi kątami, co przekłada się na wydajną pracę tego typu ogniwa w warunkach
niedostatecznego oświetlenia.
2. Wzrost przezierności Quantum Glass w porównaniu do ogniw krzemowych.
Dla Quantum Glass możliwe będzie sterowanie transparentnością ogniwa w zakresie nawet do 80%, co w znacznym stopniu
poprawi właściwości użytkowe dla nabywcy, natomiast należy podkreślić iż spadek współczynnika transparentności
powoduje wzrost sprawności modułu.
3. Liczba barw ogniwa QDSC.
W odpowiedzi na wymagania rynku ogniwa QDSC sprzedawane w postaci fasadowego szkła fotowoltaicznego będą
atrakcyjną wizualnie konkurencją nie tylko dla pozostałych technologii fotowoltaicznych, ale przede wszystkim szkła
zespolonego, powszechnie stosowanego w budownictwie. Kolor szkła fotowoltaicznego zbudowanego z ogniw QDSC nie
wynika z zastosowania kolorowych filtrów, lecz jest właściwością konstrukcyjną ogniw wynikającą z unikatowych właściwości
zastosowanych nanomateriałów.
4. Znaczne poszerzenie zakresu widma absorpcji ogniw opartych na kropkach kwantowych w porównaniu do ogniw
krzemowych. Istotną zaletą ogniwa QDSC jest możliwość działania przy obniżonym poziomie nasłonecznienia, będzie to
możliwe z uwagi na pracę w przedziale energii przypadającej na promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu
podczerwieni IR, które stanowi ok 50% całego widma. Ponadto, możliwe jest sterowanie szerokością pasma wzbronionego
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poprzez dobranie odpowiedniego rozmiaru QD, co pozawala na kontrolowanie zakresu absorpcji promieniowania. Quantum
Glass będzie mógł pracować w warunkach dużego zachmurzenia oraz przy różnych kątach padania światła.
Quantum Glass posiadać będzie również inne zalety i przewagi, tj.:
1. Możliwość absorpcji szkodliwego promieniowania w zakresie UV-ABC przy jednoczesnej jego konwersji na energię
elektryczną. Dzięki zastosowaniu absorbera o rozmiarach rzędu nanometrów oraz jego jednorodnym rozkładzie na tafli szklanej
możliwe będzie uzyskanie wysokiej absorpcji szkodliwego promieniowania UV, co w rezultacie wyeliminuje konieczność
stosowania dodatkowych filtrów. Funkcjonalność ta jest niewątpliwą zaletą i przewagą nad pozostałymi generacjami ogniw oraz
szyb zespolonych, które nie absorbują tej części promieniowania albo powodują przyśpieszoną degradację ogniwa. Szacuje się
że dzięki zastosowaniu nowej generacji absorberów uzyskamy zdolność pochłaniania UV przez moduł QDSC na poziomie
bliskim 100%. Wyeliminuje to również zjawisko płowienia materiałów wewnątrz pomieszczeń.
2. Z uwagi na wystąpienie efektu MEG (ang. Multiple Excitons Generation – efekt ten występuje, kiedy energia
absorbowanego fotonu jest większa niż przerwa energetyczna półprzewodnika, co w konsekwencji prowadzi do wytworzenia
więcej niż jednej pary elektron – dziura) i możliwości absorbowania i konwersji promieniowanie podczerwonego ogniwa
QDSC będą cechowały się mniejszą wrażliwością na nagrzewanie się oraz ograniczoną transmisję ciepła wnikającego do
wewnątrz. Z uwagi na fakt, iż w kropkach kwantowych jeden foton może powodować wzbudzenie więcej niż jednego
elektronu (MEG), można się spodziewać że wydajność ogniwa opartego na tym typie absorbera będzie większa niż
w przypadku ogniw generacji I, II i III. Ogniwa oparte na QD przy tych samych rozmiarach i warunkach oświetleniowych będą
mogły generować większą ilość energii elektrycznej. Warto podkreślić, że w standardowych ogniwach krzemowych
nadmiarowa energia tracona jest bezpowrotnie w postaci ciepła. W przeciwieństwie do ogniw krzemowych, ogniwa oparte na
QD nie będą się nagrzewać (wykazują mniejsze straty energetyczne), będą również ograniczać ilość ciepła wnikającego do
pomieszczenia z uwagi na absorpcje w zakresie IR. Pomiar temperatury na QDSC będzie możliwy przy pomocy
bezdotykowego termometru (pirometru) i porównany zostanie z ogniwami I i II generacji. Spodziewamy się, że temperatura
ogniwa QDSC będzie do około 20% mniejsza.
3. Małą wrażliwość na zanieczyszczenia urbanistyczne. Jest to szczególnie ważne z uwagi na zastosowanie w budownictwie
BIPV. Zastosowanie technologii QDSC zmniejsza znacząco wpływ jaki mogą mieć zanieczyszczenia górnych powierzchni
paneli na sprawność ogniwa w stosunku do ogniw generacji I i II. Jak opisano wyżej, ogniwa oparte na QD mogą
funkcjonować nawet w warunkach dużego rozproszenia światła i stosunkowo niskiego nasłonecznienia, a zatem wszelkiego
rodzaju zanieczyszczenia nie będą miały znaczącego wpływu na wydajność ogniw. Bezpośrednią korzyścią z tego płynącą
jest fakt, że w przypadku ogniw QDSC nie jest konieczne częste ich czyszczenie, co w rezultacie przekłada się na niższe
koszty eksploatacji.
Oznacza to również, że pod wpływem zanieczyszczeń urbanistycznych (np. liście czy ekstramenty) moduł fotowoltaiczny
QDSC nie ulega przegrzaniu, co w przypadku ogniw I i II generacji powoduje powstawanie hot spotów i utratę sprawności nie
tylko pojedynczego ogniwa ale i całego panelu.
Rozwój paneli fotowoltaicznych
I generacja

II generacja

III generacja

sc-Si

mc-Si

a-Si:H

μc- Si

CdTe

CI(G)S

DSSC/PSC/QSC

oSC

14%-22%

13%-19%

6%-9%

6%-11%

9%-17%

10%-15%

2%-15%

4%-6%

Ogniwo OPV, [2]

Moduł oparty
na ogniwach
sc-Si, [1]

Moduł oparty
na ogniwach
mc-Si, [1]

Ogniwo a-SiC, [1]

Ogniwo CdTe, [1]

Ogniwo DSSC, [1]

Ogniwo QDSC [1]

Źródło: [1] Emitent, [2] Cambridge University

Obecnie technologie fotowoltaiczne można podzielić na trzy grupy. Za ogniwa pierwszej generacji uważa się te, które
wykonane są na bazie krystalicznego krzemu, II generacja to ogniwa cienkowarstwowe, natomiast trzecią generację
stanowią ogniwa, które nie mają już typowego złącza p-n oraz mają za zadanie przekroczyć barierę Shockleya-Queissera,
którą jest poziom 31% sprawności dla pojedynczego złącza. Do odmiennej kategorii można zaliczyć ogniwa wielozłączowe
lub tandemowe, które dzięki połączeniu kulku różnych warstw z różnych materiałów osiągają wysokie sprawności konwersji
w szerokim zakresie spektralnym.
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I generacja
Technologie ogniw pierwszej generacji oparte są na krzemie krystalicznym (mono- lub multi/polikrystalicznym)
i wykorzystaniu złącza p-n. Krzem jest najistotniejszym materiałem do produkcji ogniw PV na całym świecie. To drugi pod
względem powszechności występowania pierwiastek na świecie, dostępny niemal w nieograniczonych ilościach.
Obecnie technologie I generacji obejmują 89% rynku, zgodnie z raportami GTM Research z listopada 2012 r. oraz
International Renewable Energy Agency z tego samego roku. Na rynku dostępne są ogniwa wytwarzane z krzemu monoi polikrystalicznego, oraz taśmy i folie krzemowe, otrzymywane metodą EFG (ang. Edge-Defined Film-Fed Growth),
polegającą na wyciąganiu z roztopionego materiału krzemowego taśmy, powstającej na grafitowej matrycy. Ogniwa
monokrystaliczne (sc-SiC) wykonywane są z jednego monolitycznego kryształu krzemu i posiadają charakterystyczny ciemny
kolor. Tworzone są z jednego kryształu krzemu o uporządkowanej strukturze wewnętrznej, przez co osiągają najwyższą
sprawność sięgającą 22% i największą żywotność. Do ich największych wad można zaliczyć wysoka cenę. Ogniwa
monoktrystaliczne mają obecnie największy udział w rynku. Wytwarzanie tych ogniw wymaga wyprodukowania pojedynczych
kryształów krzemu, najczęściej w praktyce stosowany do tego jest proces Czochralskiego polegający na wyciąganiu
pojedynczego kryształu krzemu z roztopionej masy polikryształów. Ogniwa polikrystaliczne (mc-Si) wytwarzane są
z oszlifowanych płytek krzemowych ułożonych nieregularnie względem ich struktury krystalicznej. Koszt wyprodukowania
ogniw polikrystalicznych jest zdecydowanie mniejszy i mniej energochłonny, co przekłada się na cenę. Są znacznie tańsze
od ogniw monokrystalicznycha, lecz posiadają mniejszą sprawność. Płytki polikrystaliczne odróżnia, także kolor niebieski
w porównaniu do ciemniejszych monokrystalicznych. Ze względu na niską cenę obecnie są najczęściej stosowanymi
fotoogniwami na rynku. Produkcja polikryształów zachodzi w specjalnych formach, gdzie kryształy krzemu są najpierw
topione, a następnie po wystudzeniu cięte na prostokątne płytki o grubości <0,2 mm. Najważniejsza cechą ogniw tej
generacji jest bardzo wysoka sprawność sięgająca 14-22%
II generacja
Ogniwa drugiej generacji zbudowane są analogicznie do generacji I w oparciu o złącze p-n. Składają się z cienkich warstw
o grubości od 1 do 4 mikrometrów, osadzanych na tanim podłożu, takim jak szkło, polimer albo metal. W efekcie wymagają
one znacznie mniejszej ilości materiału półprzewodnikowego do absorpcji i konwersji na energię elektryczną tej samej ilości
światła słonecznego (do 99% mniej niż w przypadku krystalicznych ogniw słonecznych). Ponadto z cienkich folii można
produkować elastyczne, lekkie konstrukcje, które wykorzystuje się jako elementy budowlane (zintegrowane z budynkiem
instalacje fotowoltaiczne BIPV). Obecnie stosowane są trzy podstawowe typy ogniw cienkowarstwowych: ogniwa
z amorficznego krzemu (a-Si i a-Si/μc-Si), ogniwa z tellurku kadmu (CdTe) oraz ogniwa z selenku miedziowo-indowego
CuInSe2 (Copper-Indium-Selenide – CIS) i selenku miedziowo-indowo-galowego CuInGaSe2 (Copper-Indium-GalliumDiselenide – CIGS). Do zalet ogniw cienkowarstwowych można zaliczyć: oszczędność czystych materiałów
półprzewodnikowych, niskie straty materiałowe – unika się hodowania kryształu i cięcia bloku monokrystalicznego,
zintegrowany proces łączenia szeregowego modułów w zależności od wymaganego napięcia baterii na wyjściu. Stosowanie
techniki cienkowarstwowej umożliwia prostą realizację stosu ogniw, czyli struktury warstwowej, połączonych szeregowo złącz
p-n o różnych wartościach przerwy energetycznej, oraz pozwala na lepsze wykorzystanie widma słonecznego, a tym samym
zwiększa sprawność konwersji. W przypadku ogniw opartych o CIS możliwa jest produkcja metodą przemysłowego druku,
który jest bardzo tanim i wydajnym sposobem produkcji ogniw
III generacja
Do zalet ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji bez wątpienia można zaliczyć ich niewielką wagę, niższy koszt
wytwarzania w porównaniu do ogniw pierwszej i drugiej generacji, możliwość sterowania kolorem i transparentnością ogniwa
dzięki zastosowaniu wielobarwnych związków chemicznych oraz bardzo cienkich warstw. Systemy fotowoltaiczne trzeciej
generacji bazują na takich technologiach jak:






ogniwa słoneczne Grätzela DSSC (ang. dye-sensitized solar cells),
ogniwa słoneczne oparte o kropki kwantowe (QDSC),
PSC – perowskitowe ogniwa słoneczne,
organiczne ogniwa fotowoltaiczne (OPV),
nowe koncepcje, które są jeszcze w fazie rozwoju i nie zostały skomercjalizowane.

Ogniwa fotowoltaiczne typu DSC lub DSSC (ang. Dye-sensitized Solar Cells), zwane również ogniwami
fotoelektrochemicznymi, to niedrogie ogniwa, w których konwersja energii zachodzi w sposób podobny do tego, w jaki
następuje w roślinach i algach. Są one stosunkowo proste do wytworzenia i mogą być eksploatowane znacznie dłużej niż
tradycyjne, krzemowe ogniwa krystaliczne. Zasada działania ogniwa jest stosunkowo prosta – barwnik pochłania
promieniowanie słoneczne i zamienia je w energię elektryczną. Podstawową przewagą tego typu ogniw jest wprowadzenie
barwników organicznych (nanocząsteczek) i dwutlenku tytanu (TiO2) w miejsce drogich półprzewodników i pierwiastków
wykorzystywanych powszechnie do absorbowania światła słonecznego. Barwnik i elektrolit to kluczowe komponenty
barwnikowych ogniw słonecznych, zapewniające ich właściwe i efektywne działanie. Gdy na powierzchnię ogniwa pada
promieniowanie elektromagnetyczne, cząsteczki barwnika ulegają wzbudzeniu do wyższego stanu elektronowego.
Wzbudzony elektron w cząsteczce barwnika przechodzi do pasma przewodnictwa TiO2 – jest to możliwe, ponieważ poziom
przewodnictwa w cząsteczce barwnika leży powyżej pasma przewodnictwa TiO2. Następnie elektron dociera do elektrody
i stamtąd przechodzi do obwodu zewnętrznego wykonując pracę.
Innym rodzajem ogniw trzeciej generacji są organiczne ogniwa fotowoltaiczne – urządzenia, w których konwersja energii
słonecznej na energię elektryczną następuje przy użyciu małocząsteczkowych molekuł organicznych oraz polimerów
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elektroaktywnych. Ogniwa te mogą być wykonane jako elastyczne, co daje możliwość szerokiego stosowania ich
w budownictwie. Technologie produkcji organicznych ogniw fotowoltaicznych mogą być nieskomplikowane, co gwarantuje ich
niską cenę. Najprostsze ogniwo organiczne zbudowane jest z pojedynczej warstwy półprzewodnika organicznego,
znajdującego się między dwoma elektrodami. Górna wykonana jest z ITO, natomiast dolna z materiału dobrze
przewodzącego energię elektryczną. Podstawową wadę tego typu ogniw stanowi niska sprawność. Pierwsze ogniwo tego
typu zostało zbudowane już w 1958 r. i miało sprawność zaledwie 0,01%. W 2010 r. National Renewable Energy Laboratory
(NREL) zaprezentował elastyczne organiczne ogniwo fotowoltaiczne wytworzone w Konarka Technologies, charakteryzujące
się rekordową wydajnością w swojej klasie ogniw, wynoszącą 8,3%.
Oprócz wymienionych technologii trzeciej generacji, istnieje wiele nowych koncepcji budowy ogniw słonecznych. Zakładają
one np. wykorzystanie kropek kwantowych (QD – ang. quantum dots). Są to nanokryształki półprzewodnika o wielkości od
kilku do nawet kilkuset nm. Kropki kwantowe swoimi własnościami przypominają atomy ze względu na to, że widmo
emitowanego przez nie światła, podobnie jak w przypadku atomów, składa się z wąskich linii o ściśle określonych
długościach fali. Zastosowanie kropek kwantowych do budowy ogniw fotowoltaicznych nie tylko może znacząco poprawić
wydajność konwersji ale również daje możliwość dopasowania spektralnego, tzn. możliwość absorpcji żądanej długości fali
elektromagnetycznej. Ponieważ absorpcja półprzewodnikowych kropek kwantowych zależy od ich wielkości, w łatwy sposób
można poprzez dobór odpowiedniej wielkości kropek wybrać jaki zakres fali elektromagnetycznej ma być zaabsorbowany.
Istotnym jest również aspekt możliwości generacji więcej niż jednej pary elektron-dziura na wskutek absorpcji pojedynczego
wysokoenergetycznego fotonu. Taki efekt nie jest obserwowany dla materiałów bulko’wych takich jak np. krzem, gdzie jeden
foton może generować tylko jedną parę elektron-dziura. Generacja więcej niż jednej pary elektron dziura w kropkach
kwantowych pozwala na osiągnięcie dla tego materiał efektywności konwersji (IPCE) większej niż 100%.
Na dzień dzisiejszy niestety, nadal wydajność ogniw III generacji nie może konkurować ze sprawnością typowych ogniw
krzemowych, ale dzięki ogromnym postępom w dziedzinie nowych materiałów, co roku obserwuje się kolejne rekordy
wydajności. Ponadto ogniwa trzeciej generacji można zastosować tam, gdzie użycie tradycyjnych ogniw nie byłoby możliwe,
m.in. dopuszczalna jest integracja z budynkiem, ubraniem czy torbą. Ogniwa półprzezroczyste mogą pokrywać dachy szklarni
czy świetlików, bo częściowo przepuszczają promieniowanie, a elastyczne ogniwa można rozwinąć i wykorzystywać energię
słoneczną do naładowania sprzętów codziennego użytku w miejscu, gdzie nie ma dostępu do tradycyjnej elektryczności.
Panele w oparciu o ogniwa wielozłączowe
Ogniwa wielozłączowe to połączenie dwóch lub więcej materiałów półprzewodnikowych o optymalnie dobranych
własnościach optycznych (widma absorbcji) i elektrycznych (przerwa energetyczna). Ogniwa heterozłączowe mogą być
wykonane z krzemu oraz stopu galu, indu i fosforu. Ogniwa heterozłączowe w połączeniu z zastosowaniem koncentratorów
pozwalają na absorpcję światła z szerszego pasma niż ogniwa oparte tylko na jednym złączu. Dzięki temu można zwiększyć
uzyski prądowe i osiągnąć sprawność konwersji energii rzędu 45%. Maksymalna teoretyczna sprawność ogniw opartych
o 3 złącza wynosi 50%, dla porównania w przypadku tradycyjnych ogniw jednozłączowych limit ten wynosi ok. 31%. Moduły
bazujące na wielozłączowych ogniwach ze względu na wysoką sprawność przetwarzania energii elektrycznej należą do
najwydajniejszych rozwiązań na rynku fotowoltaicznym ich wadą natomiast jest bardzo wysoka cena.
Wdrożenie wyżej przedstawionych nowych produktów oraz technologii będzie wynikiem aktualnie prowadzonych (opisanych
w pkt. 5.2.2 Częsci III Prospektu) oraz planowanych (opisanych w pkt. 5.2.3 Częsci III Prospektu) projektów inwestycyjnych
oraz badawczo-rozwojowych prowadzonych w Fotowoltaicznym Centrum Badawczo-Rozwojowym Emitenta. Aktualnie
w ramach Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego Emitent zatrudnia 13 pracownikówm, specjalistów B+R.
Prace B+R koordynowane są przez następujących kluczowych badaczy, specjalistów w zakresie fotowoltaiki:
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dr Paweł Kwaśnicki – Kierownik Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Od lipca 2015 r. pracownik
Emitenta. Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w katedrze inżynieria środowiska (inżynieria
materiałowa) od roku 2016. Tytuł doktora nauk fizycznych otrzymał w roku 2014 na Uniwersytecie w Montpellier
(Francja), rozprawa doktorska poświęcona tematyce wyznaczania domieszek w SiC metodami niedestrukcyjnymi
(„Evaluation of doping in 4H-SiC by optical spectroscopies”). W latach 2011-2014 pracownik naukowy CNRS na
Université Montpellier, Laboratoire Charles Coulomb w grupie: Materiały półprzewodnikowe i czujniki. Artykuły: 22, Index
H=4. Specjalista w dziedzinie spektroskopii optycznej (LTPL, Raman, IR, elipsometria), masowej (SIMS), pomiarów
strukturalnych (SIMS, TEM) oraz pomiarów elektrycznych (Hall effect, C-V, DC). Posiada szerokie doświadczenie
w charakteryzacji właściwości optycznych, transportowych i elektrycznych półprzewodników ze szczególnym
uwzględnieniem półprzewodników o szerokiej, skośnej przerwie wzbronionej. Członek międzynarodowego programu
NETFiSiC (2011-2014) poświęconemu wytwarzaniu, badaniom i aplikacji SiC. Uczestnik wielu międzynarodowych
konferencji i warsztatów poświęconych tematyce SiC i metodologii charakteryzacji półprzewodników m.in.: ICSCRM
2013 The International Conference on Silicon Carbide and Related Materials, (Miyazaki, Japonia), HeteroSiC-WSMPE
2013, (Nice, Francja), ECSCRM 2012, (St. Petersburg, Rosja). W ramach projektu NETFiSIC odbył kilka
międzynarodowych staży naukowych poświęconych zdobywaniu wiedzy w zakresie wytwarzania, charakteryzacji oraz
aplikacji cienkich warstw półprzewodnikowych, m.in. w : NOVQSIC SA – wzrost i polerowanie cienkich warstw
połprzewodnikowych (CVD), Universytet Wileński – pomiary właściwości optycznych cienkich warstw metodami DT
(differential transitivity) i LITG (light inducted transient grating), Uniwersytet w Tesalonikach-“Summer school: Micro- and
Nano- structural characterization of materials”.
dr Justyna Dziedzic – doktor nauk chemicznych, absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (ISD)
„Zaawansowane materiały dla nowoczesnych technologii i energetyki przyszłości” prowadzonych przez Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wspólnie z jednostkami
partnerskimi: Instytutem Fizyki Jądrowej PAN oraz Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
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(2015). W latach 2008 – 2015 pracownik naukowy (doktorant) w grupie Nanostruktury Materii Miękkiej Instytutu Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Od lutego 2016 r. pracownik Fotowoltaicznego Centrum BadawczoRozwojowego Emitenta. Specjalność: optymalizacja struktury i architektury ogniw drukowanych w celu maksymalizacji
uzysków energetycznych, badania charakteryzacji powierzchni wytwarzanych materiałów (m.in. skład chemiczny,
topografia, właściwości optyczne, właściwości elektrochemiczne).
mgr inż. Bartosz Zieliński, specjalista ds. nanoelektroniki w ML System S.A., od 01.11.2012 doktorant afiliowany
z Uniwersytetem KULeuven (Belgia) we współpracy z instytutem badawczym IMEC v.z.w (Belgia), temat przewodu:
„High efficiency Interdigitated Back Contact Silicon Solar Cells” („Wysokosprawne krzemowe ogniwa słoneczne z tylnymi
kontaktami”). Prace magisterską wykonał w tym samym instytucie w tematyce „Nanostukturyzowanch powłok
antyrefleksyjnych dla organicznych ogniw słonecznych” poprawiając parametry optyczne i uzysk prądowy organicznych
ogniw słonecznych. Magisterium ukończone było w ramach programu studiów międzynarodowych Erasmus Mundus
MONABIPHOT (Molekularna Nano- i Bio- Fotonika) pod patronatem uczelni ENS Cachan (Paryż, Francja). Posiada
szerokie doświadczenie w technologii projektowaniu, modelowaniu, technologii wytwarzania i charakteryzacji
krzemowych i organicznych ogniw słonecznych. Zakres jego specjalizacji obejmuje również projektowanie i wytwarzanie
wielowarstwowych powłok optycznych ze szczególnym uwzględnieniem technik PVD oraz PECVD.
mgr inż. Sławomir Chrobak – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, kierunek: Inżynieria Materiałowa, specjalność: Materiały Funkcjonalne. W latach 20112012 praca w projekcie realizowanym na AGH, ukierunkowanym na opracowanie szkieł fosforanowych dla immobilizacji
odpadów niebezpiecznych i radioaktywnych. Od 2012 r. pracownik Emitenta na stanowisku specjalisty ds.
nanotechnologii. Specjalizacja: wykonywanie badań materiałowych z dziedzin: reologii cieczy oraz zawiesin
ceramicznych, mikroskopii optycznej i konfokalnej, mikroskopii SEM wraz z analizą EDS, spektrofotometrii UV-VIS-NIR,
opracowywanie procesów obróbki cieplnej materiałów ceramicznych, koordynacja procesów mających na celu
wdrożenie nowych technologii, zarówno w obrębie firmy, jak również dla klientów zewnętrznych.

ML System współpracuje z wieloma jednostkami naukowymi, zarówno w kraju jak i za granicą. Emitent podpisał umowy
ramowe o współpracy w zakresie wspólnie prowadzonych badań z następującymi ośrodkami naukowymi:














Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
Instytutem Energetyki Oddział Ceramiki CEREL.
Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk.
Zakładem Epitaksji i Charakteryzacji w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych.
Politechniką Łódzką.
Politechniką Rzeszowską.
Politechniką Śląską.
Uniwersytetem Rzeszowskim.
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.
Wrocławskim Centrum Badań EIT+.
Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach.
Uniwersytetem Jagiellońskim.
Fraunhofer Institute fur Solarenergie System.

Emitent bezpośrednio współpracuje z następującymi jednostkami naukowymi, zakupując / oferując badania naukowe lub
uczestnicząc w projektach konsorcjum:






Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
– współpraca w ramach projektu badawczego 1.1.1 POIR „Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie
dodatniego”.
Uniwersytetem Jagiellońskim: – współpraca w ramach projektu badawczego 1.1.1 POIR „Aktywny zestaw szybowy dla
budownictwa energetycznie dodatniego”.
Politechniką Warszawską – współpraca w konsorcjum w ramach projektu mającego na celu rozwój innowacyjności
w obszarze smart living: „Kampus Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej. Akcelerator Innowacyjności”.
Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu – współpraca intensyfikowana będzie w ramach konsorcjum
dla projektu Techmatstrateg „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa Słonecznego i baterii litowo-jonowej
oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych”.
Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – współpraca intensyfikowana będzie w ramach konsorcjum dla
projektu Techmatstrateg „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa Słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz
ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych”.

6.2.

Główne rynki

ML System S.A. jako jedna z pierwszych firm w Polsce wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonywaniu zintegrowanych
systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych (PV), zintegrowanych z budynkami (BIPV), służących uzyskiwaniu
prądu elektrycznego z nasłonecznienia. BIPV jest więc jednym z segmentów rynku fotowoltaiki. W Dacie Prospektu Grupa
Emitenta koncentruje się na krajowym rynku fotowoltaik, który z kolei stanowi część rynku odnawialnych źródeł energii
(OZE).
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Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem (ang. Building – Integrated Photovoltaics, BiPV) definiowana jest jako ogół
materiałów fotowoltaicznych, które mogą zastąpić tradycyjne materiały budowlane jako komponent powłok budynku takich
jak dachy i dachówki, świetliki, okna, żaluzje czy fasady.
Zgodnie z raportem Global Building-Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, Research and Markets
(lipiec 2017 r.) szacuje się, że globalny rynek BIPV będzie wzrastał w latach 2017-2021 ze średniorocznym tempem
w wysokości 10,16%. Eksperci szacują, że głównym wyzwaniem dla firm oferujących produkty dla segmentu BIPV
jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej produktów oraz presja na obniżenie cen produktów.
Raport wskazuje, że ML SYSTEM S.A. należy do grona kluczowych 5 producentów BIPV w świecie.
Z kolei raporty Building-Integrated Photovoltaics (BIPV): Technologies and Global Markets opublikowany przez BCC
Research w 2016 r. oraz Global Building – Integrated Photovoltaics Market 2017 – 2021” opublikowany przez Infinity
Research w 2016 r. wskazują, iż a średni wzrost rynku BIPV (prognozowany CAGR w latach 2016-2021) to średnio 12,2%
rocznie. Zgodnie z ww. raportami rynek BIPV wzrośnie z 2,4 mld USD w 2017 r. do 4,3 mld USD w 2021 r. Rynek BIPV
znajduje się aktualnie w początkowej fazie wzrostu (poniżej 50% nasycenia), analitycy spodziewają się, że dojrzałość
osiągagnie dopiero po 2026 r. Obecnie rynek ten zdominowany jest przez moduły fotowoltaiczne oparte na krzemie (82,5%),
ale analitycy spodziewają się, że dynamika wzrostu będzie wyższa dla rozwiązań dających możliwość regulowania
transparentności rozwiązania. Moc zainstalowana w sektorze BIPV w 2016 r. wynosiła ok. 600,6 MW i szacuje się, że do
2021 r. wzrośnie do 1.237 MW.

Źródło: Global Building – Integrated Photovoltaics Market 2017 – 2021, Infinity Research, 2016 r.

Łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce w 2016 r. wyniosła ok. 199 MW. Moc instalacji PV wg
danych URE to ponad 99 MW. Pozostałe 100 MW zainstalowano w mikroinstalacjach podłączonych do sieci, ale nie
korzystających z systemu zielonych certyfikatów. Głównymi wytwórcami energii w mikroinstalacjach są osoby fizyczne, coraz
częściej jednak instalacje takie powstają w przedsiębiorstwach. U osób fizycznych dominują instalacje mniejsze
– mikroinstalacje do 10 kW stanowią ponad 90% wszystkich mikroinstalacji zainstalowanych u osób fizycznych. Z kolei
u przedsiębiorców powstają zazwyczaj mikroinstalacje większe – instalacje powyżej 10 kW stanowią ok. 63%.
Łączna moc zainstalowana w OZE w Polsce pod koniec 2016 roku wyniosła ponad 8,5 GW. Udział fotowoltaiki, pomimo
ciągłego, znacznego wzrostu od 2014 roku jest nadal znikomy i wynosi zaledwie 2,3% w mocach OZE i 0,5% mocy
zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym. We wszystkich krajach Unii Europejskiej na koniec 2016 roku
w fotowoltaice było już 102,5 GW mocy zainstalowanej. Udział Polski jest znikomy i wynosi zaledwie 0,1%.
Zakres wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej regulują odpowiednie
dokumenty i akty normatywne UE, ustalające cele ogólne i szczegółowe dotyczące obowiązku osiągania ustalonych
wskaźników udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Podstawowymi dokumentami
i aktami prawnymi UE w tym zakresie są:
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie
statystyki energii (Dz. U. L 304 z 14.11.2008, z późn. zm.),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE
(Dz. U. L 140 z 5.6.2009),
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę
98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. U. L 239 z 15.9.2015)
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Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii
odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE (Dz.U.L62 z 6.3.2013),
Biała Księga – Energia dla przyszłości: Odnawialne źródła energii (1997),
Zielona Księga – Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego (2001).

W przyjętej w dniu 23 kwietnia 2009 roku przez Parlament Europejski i Radę dyrektywie 2009/28/WE w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych ustalono szereg zadań dla państw członkowskich UE, a w szczególności, m.in.
:wspólne ramy dla promowania energii ze źródeł odnawialnych; obowiązkowe krajowe cele ogólne w odniesieniu do
całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto i w odniesieniu do udziału energii ze
źródeł odnawialnych w transporcie. Ustalone w dyrektywie cele ogólne w zakresie zużycia energii ze źródeł odnawialnych
w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. dla poszczególnych państw członkowskich UE przedstawiono poniżej:

Źródło: Raport Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r., opracowanie GUS, 2017 r.

Zgodnie z przedstawionymi celami krajowymi, Polska do 2020 r. jest zobowiązana do zwiększenia udziału zużycia energii ze
źródeł odnawialnych do 15% w końcowym zużyciu energii brutto. Poniżej przedstawiono wzrost udziału energii odnawialnej
w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce:

Źródło: Raport Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r., opracowanie GUS, 2017 r.

Wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2016 r. wyniósł 11,30% i wzrósł
o 4,39 pkt. proc. w porównaniu z 2005 r. Średnioroczne tempo wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym
zużyciu energii brutto w latach 2005 – 2016 wyniosło 4,6%. W celu wypełnienia celu ogólnego Polski w odniesieniu do
całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w latach 201-2020 tempo przyrostu
udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto musi być wyższe niż wskazane powyżej średnioroczne tempo
w wysokości 4,6%.
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Poniżej przedstawiono dane statystyczne dotyczące pozyskania energii pierwotnej ogółem oraz ze źródeł odnawialnych
w krajach UE oraz w Polsce.
Wyszczególnienie

2011

2012

2013

2014

2015

Pozyskanie energii pierwotnej ogółem w UE (MToe*)

804,0

796,8

792,0

772,9

766,6

w tym ze źródeł odnawialnych

165,4

182,2

194,6

197,5

205,0

68,8

72,6

71,8

68,2

68,5

7,5

8,5

8,6

8,1

9,0

Udział energii ze źródeł odnawialnych w energii
pierwotnej ogółem w UE

20,6%

22,9%

24,6%

25,5%

26,7%

Udział energii ze źródeł odnawialnych w energii
pierwotnej ogółem w Polsce

10,9%

11,7%

11,9%

11,9%

13,1%

Pozyskanie energii pierwotnej ogółem w Polsce
(MToe*)
w tym ze źródeł odnawialnych

*/ MToe – milion ton oleju ekwiwalentnego
Źródło: Raport Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r., opracowanie GUS, 2017 r.

W krajach UE ilość energii pozyskiwanej ze śródeł odnawialnych systematycznie wzrastała, CAGR w latach 2011-2015
wyniósł 6,8%, natomiast w przypadku Polski, średnioroczny wskaźnik wzrostu w analogicznym okresie był niższy i wyniósł
4,9%. Należy zaznaczyć, iż w Polsce w 2015 r. udział energii pozyskanej z OZE była znacznie niższa (ok. dwukrotnie)
w porównaniu ze wszystkimi krajami UE.
W krajach Unii Europejskiej energia pozyskiwana z energii słonecznej w 2015 r. stanowiła 6,4% w łącznej energii z OZE.
Udział ten wzrósł z 4,9% w 2012 r. do 6,4% w 2015 r. Największy udział energii słonecznej wykazywały Niemcy, gdzie udział
energii słonecznej w łącznej energii z OZE wzrósł z 8,9% do 10,3%. Dla porównania w Polsce udział energii słonecznej
w łącznej energii z OZE był znikomy, przy czym systematycznie wzrastał z 0,2% do 0,5%.
Poniżej przedstawiono pozyskanie energii elektrycznej w Polsce, w tym ze źródeł odnawialnych:
Wyszczególnienie
Pozyskanie energii pierwotnej ogółem w Polsce
(TJ)
w tym ze źródeł odnawialnych (TJ)

2012

2013

2014

2015

2016

3 038 921

3 006 461

2 853 825

2 869 751

2 804 263

356 474

358 337

339 810

377 158

379 687

Udział energii ze źródeł odnawialnych w energii
pierwotnej ogółem w Polsce

11,7%

11,9%

11,9%

13,1%

13,5%

w tym udział energii słonecznej w łączej energii z OZE

0,17%

0,29%

0,43%

0,50%

0,58%

Źródło: Raport Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r., opracowanie GUS, 2017 r.

Łączne zużycie energii słonecznej wzrosło z 619,9 TJ w 2012 r. do 2.188,7 TJ w 2016 r., co stanowi wzrost o ponad 250%,
CAGR wynosi więc 37,1%.
Poniżej przedstawiono zainstalowane moce elektrowni w Polsce wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych:
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

Ogółem osiągalne moce z OZE (MW)

4 093

5 116

5 637

6 930

7 902

1

2

27

108

187

0,02%

0,04%

0,48%

1,56%

2,37%

w tym osiągalna moc z energii słonecznej (MW)

Udział energii słonecznej

Źródło: Raport Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r., opracowanie GUS, 2017 r.

W analizowanym okresie odnotowano stały wzrost mocy osiągalnej elektrowni wykorzystujących odnawialne nośniki energii.
W 2016 r. łączna moc osiągalna zainstalowanych urządzeń prądotwórczych była o 93,1% większa w porównaniu z rokiem
2012. W ostatnich latach wzrosła też wielkość mocy elektrowni słonecznych (ogniwa fotowoltaiczne) – od 1 MW w 2012 r. do
187 MW w 2016 r. Stanowiła ona w 2016 r. 2,4% mocy osiągalnej elektrowni wykorzystujących OZE.
Popyt w zakresie produktów dotyczących odnawialnej energii w Polsce w latach 2017-2020 determinowany będzie
wykorzystaniem środków pomocowych UE. Łączna wartość dofinansowania inwestycji w ramach regionalnych
(wojewódzkich) programów operacyjnych przeznaczonych na wsparcie OZE w perspektywie do 2020 r. wynosi blisko 24 mld
zł. Beneficjentami mogą być m.in.: jednostki samorządu terytorialnego (w tym również w ramach projektów parasolowych,
gdzie ostatecznym odbiorcą są osoby fizyczne) i jednostki finansów publicznych, przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie, TBS, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze. Oprócz tego są trudne do oszacowania
wielkości finansowane z budżetów PARP, Programu Operacyjnego Polska Wschód, NFOŚ oraz projektów transportowych do
których należą np. SmartCity i kolej.
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6.3.

Czynniki nadzwyczajne

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie wystąpiły zdaniem Emitenta żadne nadzwyczajne czynniki
lub zdarzenia mające wpływ na działalność podstawową Grupy, poza tym, iż w II kwartale 2016., w hali produkcyjnej oddanej
do użytkowania w 2015 r., w pomieszczeniu kompresorowni wybuchł pożar. Został on zgłoszony do straży pożarnej, która
ugasiła pożar. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa obudowa ścian kompresorowni i część obudowy ścian hali produkcyjnej,
instalacje kompresorowni: elektryczna, sanitarna oraz wyposażenie kompresorowni (szafy sterownicze, sprężarki, zbiorniki,
kompresory itp.). Przyczyną powstania pożaru, zgodnie z opinią z zakresu ochrony przeciwpożarowej sporządzonej przez
biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, był wzajemny kontakt substancji
zgromadzonych w pomieszczeniu. Doprowadziło to do miejscowego wzrostu temperatury i w konsekwencji do zapłonu,
którego konsekwencją było termiczne zniszczenie, stopienie i zwęglenie przedmiotów znajdujących się w kompresorowni.
Wyeliminowano inne możliwości mogące spowodować powstanie ognia. Łączna wartość poniesionej szkody wyniosła ponad
1.115.215,51 zł. Zarówno posiadane środki trwałe, jak i budynki posiadały ważne ubezpieczenie z tytułu pożaru, wystąpiono
i uzyskano odszkodowanie z tytułu poniesionych strat. Zdarzenie pożarowe, mimo iż nie objęło dużej części hali
produkcyjnej, nie spowodowało znacznych szkód finansowych, ani nie spowodowało szkód w budynku biurowym, jednak ze
względu na swoje umiejscowienie było przyczyną trwającego blisko cztery miesiące przestoju produkcyjnego i spowodowało
rezygnację ze zleceń bieżących. Do momentu zebrania niezbędnych opinii koniecznych dla ubezpieczyciela Emitent musiał
zabezpieczyć miejsce pożaru przed dostępem osób trzecich, a co za tym idzie również nie mógł podjąć działań mających na
celu usunięcie skutków pożaru. Po zakończonych czynnościach wyjaśniających podjęto prace związane z prowadzeniem
robót budowlanych, naprawą instalacji elektrycznej, wymianą instalacji i urządzeń sanitarnych, wymianą przyłączy instalacji
sanitarnej. Specyfika działalności Emitenta (produkcja paneli fotowoltaicznych, dla których obróbka szkła prowadzona była
w zakładzie w Zaczerniu) oraz posiadany park maszynowy (m.in. zautomatyzowane linie do transportu, rozkroju, obróbki
i zespalania szkła), dla którego całość pneumatyki (siłowniki, silniki pneumatyczne, podnośniki) wymagała sprzężonego
powietrza spowodowała, iż odcięcie zasilania w powietrze unieruchomiło całość produkcji realizowanej w hali w Zaczerniu.
Ze względu na wielkość tafli szkła, precyzję, a także wymogi samego procesu, obróbka szkła nie może odbywać się ręcznie
(jest to również niezgodne z przepisami BHP). Wyłączenie hali produkcyjnej w Zaczerniu pociągnęło za sobą konieczność
rezygnacji z przyjętych zamówień oraz odmowę przyjmowania nowych zleceń w okresie, na który przypada na szczyt sezonu
budowlanego. Zamówienia nie mogły być realizowane poprzez podwykonawców. Z tego powodu, pożar, który objął
relatywnie niedużą powierzchnię niszcząc sprzęt o relatywnie niskim koszcie, spowodował nieporównywalnie większe straty
w utraceniu potencjalnych przychodów Emitenta. Spółka nie posiadała ubezpieczenia od strat następczych od zdarzenia
losowego – utrata korzyści finansowych z tytułu przerwy w działalności gospodarczej nie była objęta polisą, stąd też pożar
znalazł swe odbicie także w wynikach finansowych Emitenta w 2016 r. Wg szacunków Zarządu łączna wartość utraconych
w wyniku pożaru kontraktów mogła wynieść ok. 6 mln zł.

6.4.

Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od
patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od
nowych procesów produkcyjnych

W okresie historycznych informacji finansowych największym odbiorcą paneli fotowoltaicznych, konstrukcji i materiałów
oferowanych przez Emitenta był BIPV System Sp. z o.o. Wartość przychodów ze sprzedaży Emitenta do tego odbiorcy
w latach 2014-2017 wyniosła od 11,2 mln zł do 18,0 mln zł rocznie (15,6 mln zł w 2017 r.), co stanowiło od 25% do 37%
łącznych przychodów ze sprzedaży Emitenta (28,7% w 2017 r.). BIPV System Sp. z o.o. posiada status autoryzowanego
dystrybutora produktów ML System S.A. (pracownicy BIPV System Sp. z o.o. zostali przeszkoleni przez inżynierów Emitenta
w zakresie montażu u ostatecznych klientów rozwiązań). Emitent nie posiada w swoich strukturach wystarczającej ilości ekip
monterskich aby samodzielnie realizować pozyskane kontrakty. Dlatego BIPV System Sp. z o.o. jest równocześnie jednym
z kooperantów w zakresie świadczenia usług instalacyjnych oraz montażowych dla Emitenta. Wartość zakupu Emitenta
usług montażowych i instalacyjnych w latach 2014-2017 wyniosła od 1,1 mln zł do 4,4 mln zł rocznie.
Poza wyżej opisanym znaczącym udziałem jednego odbiorcy w przychodach ze sprzedaży, Emitent, ani spółka zależna
Emitenta nie są w istotnym stopniu uzależnione od patentów, licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych,
albo od nowych procesów produkcyjnych.

6.5.

Podstawy wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej

Wszelkie oświadczenia dotyczące pozycji potencjalnej konkurencyjnej Grupy Emitenta przedstawione w Prospekcie bazują
na wiedzy Zarządu Emitenta, a także na danych dotyczących rynków działania Grupy pochodzących z ogólnodostępnych
publikacji prasowych, materiałów sporządzanych przez podmioty opracowujące dane statystyczne oraz innych powszechnie
dostępnych informacji umożliwiających dokonywanie porównań rynkowych i mogą być obarczone błędem. Sporządzając
Prospekt wykorzystano informacje osób trzecich. Zarząd Emitenta potwierdza, że informacje te zostały powtórzone dokładnie
oraz że w stopniu w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osoby trzecie, nie zostały pominięte
żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzały w błąd. Źródła informacji od
osób trzecich wykorzystanych w Prospekcie zostały wskazane poniżej:






dane GUS,
Raport Rynek fotowoltaiki w Polsce, przygotowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie, maj 2017 r.
Raport Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r., opracowanie GUS, 2017 r.
Raport Global Building-Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, Research and Markets, lipiec 2017 r.
Raport Global Building – Integrated Photovoltaics Market 2017 – 2021, Infinity Research, 2016 r.
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Building-Integrated Photovoltaics (BIPV): Technologies and Global Markets, BCC Research, 2016 r.
Dane zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw Polski.

7.
7.1.

Struktura organizacyjna
Opis Grupy Emitenta oraz miejsce Emitenta w tej Grupie

Grupę Emitenta tworzą: Emitent oraz jego spółka zależna ML SYSTEM+ Sp. z o.o.
Emitent stanowi główny podmiot Grupy Emitenta. Stanowi ośrodek decydujący o kierunkach rozwoju Grupy, jej produktów
i działalności. Jest właścicielem istotnych aktywów, w tym nieruchomości, środków produkcji, większości praw własności
intelektualnej, w tym patentów. Zapewnia zaplecze badawczo-rozwojowe, umożliwiające opracowywanie nowych produktów.
Emitent realizuje też szereg inwestycji, w tym w oparciu o finansowanie ze ze środków publicznych, w szczególności
środków unijnych, dokonuje komercjalizacji opracowanych rozwiązań technologicznych i ich wdrożenia do produkcji oraz
sprzedaje produkty i usługi klientom Grupy. Emitent pozyskuje również finansowanie dla projektów realizowanych w ramach
Grupy, zarówno w formie dotacji ze środków publicznych, w szczególności środków unijnych, w formie finansowania
dłużnego jak i w formie pozyskiwania kapitału od inwestorów, docelowo na publicznym rynku kapitałowym.
Spółka zależna Emitenta ML SYSTEM+ Sp. z o.o. realizuje projekty wskazane przez Emitenta głównie w zakresie rozwoju
sprzedaży Grupy Emitenta na rynkach zagranicznych, w tym prowadzi sprzedaż produktów i usług klientom Grupy
w zakresie ustalonym przez Emitenta. Kontrola Emitenta nad ML SYSTEM+ Sp. z o.o. jest zapewniona poprzez powiązania
kapitałowe (posiadanie przez Emitenta 100% udziałów w kapitale zakładowym ML SYSTEM+ Sp. z o.o., uprawniających do
100% na zgromadzeniu wspólników tej spółki) oraz przez powiązania osobowe – Dawid Cycoń jest prezesem zarządu
ML SYSTEM+ Sp. z o.o. i Prezesem Zarządu Emitenta, Olga Stanek jest członkiem zarządu ML SYSTEM+ Sp. z o.o.
i prokurentem Emitenta, a ponadto prokurentem ML SYSTEM+ Sp. z o.o. jest Kinga Stanek-Lebiedowicz, będąca także
prokurentem Emitenta.

7.2.

Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta

Jedynym podmiotem zależnym Emitenta jest ML SYSTEM+ Sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu, KRS: 0000471680. Emitent
posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ML SYSTEM+ Sp. z o.o., uprawniających do 100% na zgromadzeniu
wspólników tej spółki. Emitent nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym ML SYSTEM+ Sp. z o.o. (na moment transakcji
działającej pod firmą Inżynieria BIPV Sp. z o.o.) na podstawie umowy sprzedaży z 12 września 2016 r., zawartej pomiędzy
Olgą Stanek (jako sprzedającą) a Emitentem (jako kupującym).

8.
8.1.

Środki trwałe
Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ
na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych

Produkty Grupy Emitenta są wytwarzane na terenie Polski, a następnie dystrybuowane zarówno do odbiorców krajowych jak
i zagranicznych. W związku z powyższym Grupa Emitenta zobowiązana jest stosować się do wymogów z zakresu ochrony
środowiska obowiązujących w tych krajach. W szczególności istotne znaczenie ma spełnianie przez Grupę Emitenta
wymogów związanych z ochroną środowiska na etapie wytwarzania produktów. Grupa Emitenta nie jest wprawdzie
zobowiązana do posiadania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, ani innego pozwolenia
środowiskowego, to jednak zobowiązana jest uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska oraz sporządzać i przedstawiać
właściwemu marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz
o wysokości należnych opłat. Ponadto Grupa Emitenta zobowiązana jest przestrzegać stosownych norm środowiskowych,
w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń. Treść tych norm, a ponadto także kryterium energochłonności oraz
kosztów utrzymania poszczególnych maszyn produkcyjnych, ma szczególne znaczenie na etapie ich zakupu. Niektóre
przyjęte przez Grupę Emitenta kryteria, w tym wynikające z obowiązujących przepisów prawa, mogą prowadzić do
ograniczenia możności wykorzystania obecnych linii produkcyjnych (w szczególności w razie zaostrzenia norm
środowiskowych) lub też zwiększenia kosztów tworzenia nowych linii. W ocenie Emitenta brak jest dalej idących wymogów
związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych.

9.

Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej

Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta został sporządzony na podstawie danych finansowych Emitenta
pochodzących ze zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2014, 2015, 2016 oraz
2017. Sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2014-2016 zostały przekształcone do zgodności z MSR, natomiast
sprawozdanie finansowe za 2017 r. zostało sporządzone wg MSR. Dane finansowe za 2014 r. oraz 2015 r. są jednostkowymi
danymi Emitenta, natomiast począwszy od 2016 r. dane finansowe obejmują skonsolidowane informacje finansowe Grupy
Emitenta.

100

Część III – Dokument Rejestracyjny

9.1.

Sytuacja finansowa

Tabela: Wybrane elementy sprawozdania z całkowitych dochodów Emitenta (w tys. zł)
1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów

54 348

34 550

50 731

49 642

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług

50 951

31 531

42 884

48 157

Elementy sprawozdania z całkowitych dochodów

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

3 397

3 019

7 847

1 485

Koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów

40 773

22 293

29 966

38 686

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

38 329

20 034

24 788

37 763

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

2 444

2 259

5 178

923

13 575

12 257

20 765

10 956

224

30

169

417

Koszty ogólnego zarządu

7 298

11 345

8 095

8 476

Zysk / Strata ze sprzedaży

6 053

882

12 501

2 063

Pozostałe przychody operacyjne

8 118

6 924

3 083

10 053

Pozostałe koszty operacyjne

6 896

4 984

1 026

9 527

Zysk / Strata z działalności operacyjnej

7 275

2 822

14 558

2 589

Zysk / Strata brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży

Przychody finansowe

54

7

49

9

Koszty finansowe

1 256

691

754

582

Zysk (strata) brutto

6 073

2 138

13 853

2 016

Zysk (strata) netto

6 072

2 138

13 853

2 016

Całkowity dochód

6 072

2 138

13 853

2 016

Źródło: Emitent

Tabela: Wybrane elementy sprawozdania z sytuacji finansowej Emitenta (w tys. zł)
31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Aktywa trwałe

97 012

67 592

64 402

24 554

Aktywa obrotowe

38 465

24 684

16 588

14 922

5 320

7 234

3 795

1 296

30 423

15 767

10 265

10 128

0

0

0

0

2 375

1 586

2 397

3 397

347

97

131

101

135 477

92 276

80 990

39 476

Kapitał własny

35 702

24 464

22 290

8 437

Zobowiązania długoterminowe

58 080

40 088

37 246

12 671

358

221

198

205

Długoterminowe zobowiązania finansowe

20 169

15 837

14 824

2 447

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

36 804

23 810

21 603

9 340

Elementy sprawozdania z sytuacji finansowej

Zapasy
Należności
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
RAZEM AKTYWA

Rezerwy długoterminowe

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

749

220

621

679

41 695

27 724

21 454

18 368

141

3 187

1

63

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe

14 870

12 709

10 385

5 782

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług

15 416

7 444

4 802

5 622

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 059

2 735

4 452

1 888

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

7 209

1 649

1 814

5 013

135 477

92 276

80 990

39 476

Zobowiązania krótkoterminowe
Rezerwy krótkoterminowe

RAZEM PASYWA

Źródło: Emitent
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APM – Alternatywny Pomiar Wyników
Grupa Emitenta wprowadza APM (Alternatywny Pomiar Wyników), który oznacza pomiar finansowy historycznej
efektywności finansowej Grupy, inny niż określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej. Emitent
wprowadza APM w ramach dwóch podstawowych wskaźników w okresie historycznych i śródrocznych informacji
finansowych:



EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji).
Dług netto.

W opinii Emitenta zastosowane wskaźniki umożliwią uczestnikom rynku kapitałowego uzyskać pełniejszy obraz wyceny
Emitenta również przy wykorzystaniu wskaźników odnoszących się do EBITDA oraz długu netto.
Wielkości wynikająca z zastosowanych wskaźników bezpośrednio wynikają z rocznych i śródrocznych sprawozdań
finansowych Grupy Emitenta:



EBITDA = Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji (obydwie pozycje pochodzą ze
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych).
Dług netto = suma długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz
leasingu finansowego pomniejszona o wartość środków pieniężnych (wszystkie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej).

Tabela: APM – Alternatywny Pomiar Wyników – EBITDA (tys. zł)
APM – Alternatywny Pomiar Wyników
EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej
powiększony o wartość amortyzacji)

1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

13 808

7 720

18 008

4 584

Źródło: Emitent

Tabela: APM – Alternatywny Pomiar Wyników – Dług netto (tys. zł)
APM – Alternatywny Pomiar Wyników
Dług netto

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

32 664

26 960

22 812

4 832

Źródło: Emitent

Przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów Grupy Emitenta w 2017 r. w porównaniu z 2016 r. uległy
znacznemu zwiększeniu o 57,3% (tj. o 19,8 mln zł). W 2017 r. wpływ na zwiększenie wartości osiągniętych przychodów ze
sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego miały przede wszystkim następujące czynniki: (i) niska
wartość przychodów uzyskana w analogicznym okresie roku poprzedniego, (ii) znaczące ożywienie w segmencie zamówień
publicznych obserwowane od IV kwartału 2016 r.
Przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów w 2016 r. (w porównaniu do 2015 r.) uległy obniżeniu, w 2015 r.
wyniosły 50,7 mln zł, natomiast w 2016 r. spadły do 34,6 mln zł, tj. o 16,2 mln zł, co stanowi 31,9%. Głównymi przyczynami
znaczącego obniżenia przychodów ze sprzedaży w 2016 r. były: (i) pożar w nowootwartej fabryce Emitenta, co spowodowało
znaczące ograniczenie zdolności produkcyjnych w III kwartale 2016 r., (ii) prace legislacyjne i zmiany w Ustawie
o zamówieniach publicznych, co wpłynęło na istotne ograniczenie ogłoszeń liczby nowych zamówień publicznych w I półroczu
2016 r. lub zawieszenie postępowań przetargowych już ogłoszonych.
Przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów w 2015 r. (w porównaniu do 2014 r.) nie uległy znaczącej
zmianie, w 2014 r. wyniosły 49,6 mln zł, natomiast w 2015 r. wzrosły do 50,7 mln zł, tj. o 1,1 mln zł, co stanowi 2,2%.
Przychody ze sprzedaży Emitenta w zdecydowanej większości w okresie historycznych informacji finansowych realizowane
były w Polsce. Eksport generował dotychczas marginalny udział łącznych przychodów ze sprzedaży (poniżej 1%).

Tabela: Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Emitenta (w tys. zł)
Struktura sprzedaży
Sprzedaż krajowa
Sprzedaż eksportowa

1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

53 798

34 389

50 597

49 328

550

161

134

314

Źródło: Emitent

Kluczową pozycją kosztów Emitenta w okresie historycznych informacji finansowych były koszty usług obcych. Udział
kosztów usług obcych w łącznych kosztach działalności operacyjnej w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. uległ znacznemu
obniżeniu z 54% do 36% (wartość kosztów usług obcych w 2015 r. spadła z 25,7 mln zł w 2014 r. do 13,8 mln zł). Koszty
usług obcych w głównej mierze dotyczą podwykonawców realizujących prace instalatorskie kontraktów w zakresie
fotowoltaiki w budynkach. Znacząca zmiana w tym zakresie spowodowana była dwoma kluczowymi czynnikami:
(i) mniejszym zakresem realizacji usług kontraktowych w 2015 r. w porównaniu do 2014 r.), przy czym taka sytuacja miała
charakter jednorazowy w 2015 r., od 2016 roku udział usług obcych w kosztach kontraktów w latach kolejnych wzrastał,
natomiast spadek wartości kosztów usług obcych w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. spowodowany był istotnym spadkiem
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przychodów z kontraktów realizowanych w 2016 r., (ii) zmianą organizacyjną Emitenta – w 2014 r. Spółka korzystała z usług
outsourcingu pracowniczego, od 2015 r. model ten ulega zmianie na bezpośrednie zatrudnienie u Emitenta. Od 2015 r.
Grupa Emitenta systematycznie zmniejsza udział pracowników zewnętrznych na rzecz stałego zatrudnienia. Zmiana modelu
zatrudnienia nie wypłynęła istotnie na bilans zatrudnienia oraz koszty stałe związane z zatrudnieniem pracowników.
Obniżenie wartości kosztów obcych w 2016 r. spowodowane było zmniejszeniem skali realizowanych kontraktów przez
Emitenta. W 2017 r. udział usług obcych w łącznych kosztach działalności operacyjnej uległ zwiększeniu do 40,4% i był
głównie spowodowany wzrostem ilości realizowanych kontraktów przez Grupę Emitenta (co spowodowało konieczność
większej skali zaangażowania podwykonawców).
Drugą istotną pozycją kosztów Emitenta są koszty materiałów i energii. Udział kosztów zużycia materiałów i energii
pozostawał w okresie historycznych informacji finansowych na zbliżonym poziomie od 26% do 32%. Wartość kosztów
zużycia materiałów i energii uległa obniżeniu z 14,6 mln zł w 2014 r. do 12,0 w 2015 r. oraz do 8,9 mln zł w 2016 r. Spadek
kosztów zużycia materiałów i energii w 2015 r. spowodowany był dopracowaniem technologii i w jej wyniku optymalizacją
kosztów produkcji, natomiast dalsze obniżenie w 2016 r. wywołane było mniejszą produkcją i sprzedażą Emitenta. W 2017 r.
wartość kosztów zużycia materiałów i energia wzrosła do 15,3 mln zł w związku ze zwiększeniem skali działalności
operacyjnej (produkcji) Grupy Emitenta.
Wzrost kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników z 2,4 mln zł w 2014 r. do 3,6 mln zł w 2015 r. oraz do
5,4 mln zł w 2016 r. i w 2017 r. spowodowany był zmianą organizacyjną Emitenta – w 2014 r. Spółka korzystała z usług
outsourcingu pracowniczego, od 2015 r. model ten ulega zmianie na bezpośrednie zatrudnienie u Emitenta oraz stopniowym
zwiększeniem zatrudnienia w Grupie Emitenta.
Wzrost kosztów amortyzacji z 2,0 mln zł w 2014 r. do 3,5 mln zł w 2015 r. do 4,7 mln zł w 2016 r. oraz do 5,0 mln zł w 2017 r.
spowodowany był realizowanymi inwestycjami Emitenta i systematycznym wzrostem wartości rzeczowych aktywów trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych.
W skład kosztów zarządu wchodzą koszty stałe prowadzenia działalności w Zaczerniu
oddziale w Krakowie (w tym głównie wynagrodzenia, amortyzacja, usługi obce związane
innych kosztów administracji. Wartość kosztów ogólnego zarządu ulega zmniejszeniu od
dążeniem do optymalizacji kosztów stałych w przedsiębiorstwie. Wyjątkiem był rok 2016,
spowodowany był wzrostem innych kosztów (w tym głównie amortyzacji).

(poprzednio: Rzeszowie) oraz
z utrzymaniem produkcji oraz
2014 r., jest to spowodowane
gdzie wzrost kosztów zarządu

Tabela: Koszty w układzie rodzajowym Grupy Emitenta (w tys. zł)
Koszty w układzie rodzajowym

1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

Koszty w układzie rodzajowym

48 295

33 668

38 230

47 579

4 988

4 724

3 450

1 995

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii

15 316

8 907

11 998

14 611

Usługi obce

19 507

11 756

13 778

25 686

265

271

52

144

5 402

5 433

3 601

2 398

373

318

173

1 822

2 444

2 259

5 178

923

Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz
pracowników
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Źródło: Emitent

Pozostałe przychody operacyjne związane są głównie: (i) z księgowym rozliczaniem otrzymanych dotacji inwestycyjnych,
(ii) z otrzymanymi i ponoszonymi w danym okresie dotacjami na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Łączna
wartość rozliczanych dotacji uległa obniżeniu w 2015 r. w porównaniu z 2014 r. z 9,6 mln zł do 2,9 mln zł (głównie ze
względu na kumulację realizowanych projektów badawczo-rozwojowych w 2014 r. oraz ich zmniejszeniem w 2015 r.).
W 2014 r. Emitent realizował projekty badawczo-rozwojowe, które zaowocowały wypracowaniem i zgłoszeniem do
opatentowania produktów i technologii w latach późniejszych, m.in. ULTRAPV, PVGLASS+. Wartość dotacji w 2016 r.
wzrosła do 4,8 mln zł. Na wzrost wartości pozostałych przychodów operacyjnych w 2016 r. istotny wpływ miała sprzedaż
dotychczasowego budynku biurowego Emitenta w Rzeszowie (zysk na jego sprzedaży wyniósł 0,9 mln zł) oraz otrzymane od
ubezpieczyciela odszkodowanie z tytułu pożaru fabryki Emitenta (1,0 mln zł). W 2017 r. wartość rozliczanych dotacji istotnie
wzrosła i wyniosła 7,6 mln zł, a inne pozycje pozostałych przychodów operacyjnych nie generowały istotnych wartości.
Główną pozycją pozostałych kosztów operacyjnych były koszty realizowanych etapów przemysłowych projektów badawczorozwojowych objętych dotacjami. Ich wartość uległa obniżeniu z 9,4 mln zł w 2014 r. do 1,0 mln zł w 2015 r. (kumulacja
takich projektów w 2014 r.). W 2016 r. wartość dotowanych kosztów projektów badawczo-rozwojowych wzrosła do 3,5 mln zł.
Dodatkowo na wzrost pozostałych kosztów operacyjnych w 2016 r. wpływ miał pożar w fabryce Emitenta, oszacowana
wartość szkód materialnych wyniosła 1,1 mln zł. W 2017 r. koszty etapów przemysłowych projektów badawczo-rozwojowych
wyniosły 6,5 mln zł, a inne pozycje pozostałych kosztów operacyjnych nie generowały istotnych wartości.
Nakłady na prace rozwojowe ujmowane są jako wartości niematerialne i prawne (zgodne z MSR 38, Spółka spełnia
wszystkie warunki wymienione w lit. a-f par. 57 MSR 38). Następnie podlegają amortyzacji zgodnie z przyjętą stawką
(zgodną z okresem ich ekonomicznej użyteczności). Wartość dotacji od aktywowanych prac rozwojowych ujęta jest
w rozliczeniach międzyokresowych wykazywanych w pasywach bilansu i podlega stopniowemu rozliczeniu w pozostałe
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przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych
dotacją, wartość dotacji od kosztów poniesionych prac rozwojowych (aktywowanych w ramach wartości niematerialnych
i prawnych) ujmowana jest w pozostałych przychodach operacyjnych w wielkości odpowiadającej dofinansowaniu prac
rozwojowych.
W 2016 r. Zarząd Emitenta utworzył rezerwę w wysokości 3 mln zł. Rezerwa dotyczyła planowanych jeszcze niezbędnych do
poniesienia w 2017 r. kosztów kontraktu, które wg najlepszej wiedzy Zarządu na koniec 2016 r. Emitenta dało się
oszacować. Rezerwa ta została rozwiązana w 2017 r.
Koszty finansowe (ok. 0,6-0,8 mln zł rocznie w okresie 2014-2016 r., w 2017 r. w związku ze znaczącym wzrostem
zadłużenia finansowego wzrosły do 1,3 mln zł) są wynikiem kosztów obsługi zadłużenia finansowego Emitenta z tytułu
udzielonych kredytów i pożyczek.
Grupa Emitenta w całym okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wykazywała zysk netto, który wzrósł
w 2015 r. z 2,0 mln zł w 2014 r. do 13,9 mln zł w 2015 r. W 2016 r. zysk netto uległ zmniejszeniu do 2,1 mln zł, co
spowodowane było głównie znacznie niższą skalą przychodów ze sprzedaży z uwagi na trwający przestój produkcji
wywołany pożarem w fabryce oraz stagnacją na rynku przetargów publicznych w I półroczu 2016 r. W 2017 r. zysk netto
Grupy Emitenta wzrósł do 6,1 mln zł.

Analiza rentowności – APM
Tabela: Analiza rentowności działalności Emitenta (w %)
Wskaźniki rentowności

Formuła

1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

Marża brutto ze sprzedaży
towarów

Zysk / Strata brutto ze sprzedaży
towarów / przychody ze sprzedaży
towarów

28,1%

25,2%

34,0%

37,8%

Rentowność ze sprzedaży

Zysk / Strata ze sprzedaży/przychody
ze sprzedaży produktów i towarów

11,1%

2,6%

24,6%

4,2%

Rentowność zysku
z działalności operacyjnej

Zysk / Strata z działalności
operacyjnej/ przychody ze sprzedaży
produktów i towarów

13,4%

8,2%

28,7%

5,2%

Rentowność zysku netto

Zysk / Strata netto / przychody
ze sprzedaży produktów i towarów

11,2%

6,2%

27,3%

4,1%

Źródło: Emitent

Tabela: Analiza rentowności działalności Emitenta (w %)
Wskaźniki rentowności
Rentowność aktywów ROA
Rentowność kapitałów
własnych ROE

1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

Zysk / Strata netto/aktywa na koniec
okresu

4,5%

2,3%

17,1%

5,1%

Zysk / Strata netto/kapitał własny
na koniec okresu

17,0%

8,7%

62,1%

23,9%

Formuła

Źródło: Emitent

Zasady wyliczania oraz uzasadnienie zastosowania przez Emitenta wskaźników rentowności jako „APM”, zgodnie
z wytycznymi ESMA:
Marża brutto na sprzedaży towarów = Zysk / Strata brutto ze sprzedaży towarów / przychody ze sprzedaży towarów
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto sprzedaży pokazuje rentowność przedsiębiorstwa po uwzględnieniu wartości
sprzedanych towarów i materiałów (wzrastająca wartość wskaźnika rentowności brutto w analizowanym okresie oznacza
wyższą efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto jest standardowym
miernikiem stosowanym w analizie finansowej i z tego powodu Emitent zdecydował o jego zastosowaniu w Prospekcie.
Rentowność ze sprzedaży = Zysk / Strata ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży produktów i towarów
Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje o tym, jaki procent przychodu ze sprzedaży stanowi uzyskany zysk ze sprzedaży
– zysk po uwzględnieniu wartości sprzedanych towarów i materiałów oraz kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu.
Rosnąca wartość wskaźnika oznacza wyższą efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wskaźnik rentowności
sprzedaży jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowej i z tego powodu Emitent zdecydował o jego
zastosowaniu w Prospekcie.
Rentowność zysku z działalności operacyjnej = Zysk / Strata z działalności operacyjnej/ przychody ze sprzedaży produktów
i towarów
Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej (EBIT) uwzględnia pozostałą działalność operacyjną w ocenie rentowności
sprzedaży (wyższa wartość wskaźnika, oznacza większą operacyjną efektywność funkcjonowania jednostki). Wskaźnik
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rentowności EBIT jest powszechnie stosowany do analizy porównawczej przedsiębiorstwa na tle konkurencji. Wskaźnik
rentowności EBIT jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowej i z tego powodu Emitent zdecydował
o jego zastosowaniu w Prospekcie
Rentowność zysku netto = Zysk / Strata netto / przychody ze sprzedaży produktów i towarów
Wskaźnik rentowności netto wskazuje jaki % przychodów stanowi zysk netto. Otrzymany wynik informuje o tym, w jakim
stopniu sprzedaż jest opłacalna (marża zysku netto) oraz w jaki sposób przedsiębiorstwo zarządza stosunkiem kosztów do
przychodów. Wskaźnik rentowności netto jest powszechnie stosowany do analizy porównawczej przedsiębiorstwa na tle
konkurencji i z tego powodu Emitent zdecydował o jego zastosowaniu w Prospekcie.
Rentowność aktywów (ROA) = wynik finansowy netto / aktywa na koniec okresu
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) pozwala na sprawdzenie, w jakim stopniu posiadane aktywa ogółem są zdolne do
generowania zysku, natomiast zmiany wartości tego wskaźnika w czasie obrazują tendencje w zakresie zdolności aktywów
do generowania dochodu). Wskaźnik rentowności aktywów jest powszechnie stosowany do analizy porównawczej
przedsiębiorstwa na tle konkurencji i z tego powodu Emitent zdecydował o jego zastosowaniu w Prospekcie.
Rentowność kapitałów własnych (ROE) = wynik finansowy netto / kapitały własne ogółem na koniec okresu
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) jest miernikiem zyskowności przedsiębiorstwa dla jego właścicieli,
tj. obrazuje ile wypracowanego zysku przypada na każdą jednostkę kapitału własnego, jaki został zaangażowany przez
akcjonariuszy. Wartość ta wynika ze stosunku zysku netto przedsiębiorstwa do posiadanych przez nie kapitałów własnych
(wartości majątku przedsiębiorstwa, który został wniesiony przez właścicieli oraz zysku wypracowanego podczas bieżącej
działalności jednostki). Zmiany wartości wskaźnika ROE w czasie obrazują tendencje w zakresie stopy zwrotu
z zainwestowanego przez akcjonariuszy kapitału. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych jest powszechnie stosowany
w analizie finansowej i z tego powodu Emitent zdecydował o jego zastosowaniu w Prospekcie.
W 2017 r. Emitent wykazał znaczący wzrost rentowności ze sprzedaży z poziomu 2,6% w 2016 r. do 11,1%. Wzrost
rentowności w 2017 r. jest wynikiem znacząco wyższych przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego, co przy utrzymaniu relatywnie stałego poziomu kosztów stałych oraz pozwoliło na istotną poprawę
rentowności działalności Grupy Emitenta.
Główną przyczyną wzrostu rentowności w 2015 r. była realizacja kontraktów zaawansowanych technologicznie, głównie
w sektorze BIPV. Nie bez znaczenia pozostawał okres finalizacji i końcowych rozliczeń dofinansowań 2-giej perspektywy UE
(z programów 2007-2013). Z obawy przed utratą środków pomocowych zleceniodawcy kładli nacisk przede wszystkim na
termin wykonania oraz doświadczenie, gdzie cena była drugorzędna. Z uwagi na dostępne zasoby Emitent przyjął strategię
wyboru kontraktów o wyższej rentowności, na co pozwalały uwarunkowania rynkowe.
Z kolei przyczyną spadku rentowności w 2016 r. była niska aktywność inwestycyjna grup klientów, co bezpośrednio
przełożyło się na wartość przychodów przy ponoszeniu kosztów stałych. Bezpośredni wpływ na wynik miał też czynnik
losowy, jakim był pożar w zakładzie produkcyjnym i przestój produkcyjny. Ożywienie gospodarcze w sektorze zamówień
publicznych i w dziedzinie fotowoltaiki nastąpiło w czwartym kwartale 2016 r. W 2017 roku zdecydowana większość
kontraktów Emitenta to kontrakty oparte o standardowe rozwiązania fotowoltaiczne, gdzie cena regulowana jest przez rynek.
Z uwagi na spadek wyników w roku 2016 Emitent przyjął strategię skutecznego pozyskiwania kontraktów i zdobycia
większego udziału w rynku, co szczególnie w I półroczu wiązało się z koniecznością akceptacji niższej rentowności
kontraktów. Aktualny portfel portfel zamówień Emitenta zbudowany został już bazując na wyższej rentowności.

Analiza struktury aktywów
Tabela: Struktura aktywów Emitenta (w %)
Struktura aktywów
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

71,6%

73,2%

79,5%

62,2%

4,2%

6,1%

5,3%

5,7%

66,9%

66,5%

73,4%

55,6%

0,5%

0,6%

0,7%

0,6%

0,0%

0,1%

0,1%

0,2%

28,4%

26,8%

20,5%

37,8%

3,9%

7,8%

4,7%

3,3%

22,5%

17,1%

12,7%

25,7%

Krótkoterminowe aktywa finansowe

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

1,8%

1,7%

3,0%

8,6%

Pozostałe aktywa obrotowe

0,3%

0,1%

0,2%

0,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe

RAZEM AKTYWA

Źródło: Emitent
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Tabela: Struktura aktywów Emitenta (w tys. zł)
Wartość aktywów
Aktywa trwałe

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

97 012

67 592

64 402

24 554

5 742

5 621

4 275

2 262

90 657

61 370

59 482

21 963

613

538

561

242

Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe

0

63

84

87

38 465

24 684

16 588

14 922

5 320

7 234

3 795

1 296

30 423

15 767

10 265

10 128

Zapasy
Należności krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe

0

0

0

0

2 375

1 586

2 397

3 397

347

97

131

101

135 477

92 276

80 990

39 476

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa obrotowe
RAZEM AKTYWA

Źródło: Emitent

Emitent jest właścicielem dwóch nieruchomości (działki nr 1/34 i 1/35) w Zaczerniu. Działki położone są terenach
oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem "P,U", tj. terenach przeznaczonych pod
zabudowę produkcyjną, usługową, składów i magazynów. W ocenie Emitenta posiadane przez niego nieruchomości nie
stanowią nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 z późn. zm.).
Łączna wartość aktywów zaangażowanych w działalność Emitenta uległa systematycznemu zwiększeniu z 39,5 mln zł na
koniec 2014 r. do 135,5 mln zł na koniec 2017 r., tj. o 243%. Systematyczne zwiększenie wartości aktywów związane jest
głównie z ciągłym rozwojem Emitenta, który realizował w analizowanym okresie kilka projektów inwestycyjnych o znaczącej
wartości (m.in. budowa i wyposażenie nowej fabryki w 2015 r.). W strukturze aktywów Emitenta dominują rzeczowe aktywa
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których udział w łącznej wartości aktywów Emitenta wzrósł z 61,4% na koniec
2014 r. do 71,2% na koniec 2017 r.
Wskaźniki rotacji – APM

Tabela: Wskaźniki rotacji elementów kapitału obrotowego Emitenta (w dniach)
Cykl rotacji

Formuła

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Cykl rotacji zapasów

Zapasy na koniec okresu / przychody
ze sprzedaży x liczba dni w okresie*

35

75

40

9

Cykl rotacji należności
krótkoterminowych

Należności krótkoterminowe /
przychody ze sprzedaży x liczba dni
w okresie*

202

164

107

72

Cykl rotacji zobowiązań
bieżących

Zobowiązania bieżące
(z wyłączeniem zobowiązań
finansowych oraz rozliczanych
dotacji) / przychody ze sprzedaży
x liczba dni w okresie*

151

128

69

76

*/ Wskaźniki zostały obliczone dla liczby dni równej 360
Źródło: Emitent

Zasady wyliczania oraz uzasadnienie zastosowania przez Emitenta wskaźników rotacji jako „APM”, zgodnie
z wytycznymi ESMA:
Cykl rotacji zapasów = Zapasy na koniec okresu / przychody ze sprzedaży x liczba dni w analizowanym okresie
Wskaźnik cyklu rotacji zapasów umożliwia analizę poziomu odnawialności zapasów Emitenta dla zrealizowanej sprzedaży.
Wskaźnik rotacji zapasów jest powszechnie stosowany do analizy porównawczej przedsiębiorstwa na tle konkurencji i z tego
powodu Emitent zdecydował o jego zastosowaniu w Prospekcie.
Cykl rotacji należności = Należności krótkoterminowe / przychody ze sprzedaży x liczba dni w analizowanym okresie
Wskaźnik cyklu rotacji należności umożliwia analizę cyklu regulowania należności przez odbiorców Emitenta. Wskaźnik
rotacji zapasów jest powszechnie stosowany do analizy porównawczej przedsiębiorstwa na tle konkurencji i z tego powodu
Emitent zdecydował o jego zastosowaniu w Prospekcie.
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Cyk rotacji zobowiązań bieżących = Zobowiązania bieżące (z wyłączeniem zobowiązań finansowych) / przychody ze
sprzedaży x liczba dni w analizowanym okresie
Wskaźnik rotacji zobowiązań bieżących umożliwia analizę okresu, jaki jest wymagany do spłaty przez Emitenta jego
zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik rotacji zapasów jest powszechnie stosowany do analizy porównawczej
przedsiębiorstwa na tle konkurencji i z tego powodu Emitent zdecydował o jego zastosowaniu w Prospekcie.
Wskaźnik rotacji zapasów uległ wydłużeniu z 9 dni na koniec 2014 r. do 40 dni na koniec 2015 r. Wydłużenie wskaźnika
rotacji w 2015 r. spowodowane było powiększeniem zakresu działalności produkcyjnej Emitenta w 2015 r. Na koniec 2016 r.
wskaźnik rotacji zapasów uległ wydłużeniu do 75 dni, co było spowodowane wyłącznie kumulacją realizacji kontraktów na
przełomie 2016 r. i 2017 r. Na koniec 2017 r. wskaźnik rotacji zapasów uległ skróceniu do 35 dni.
Wskaźnik rotacji należności uległ wydłużeniu z 72 dni na koniec 2014 r. do 107 dni na koniec 2015 r. Na koniec 2016 r.
wskaźnik rotacji należności uległ wydłużeniu do 164 dni, co było spowodowane wyłącznie kumulacją realizacji kontraktów
w IV kwartale 2016 r. Na koniec 2017 r. wskaźnik rotacji należności uległ wydłużeniu do 202 dni, co podobnie jak w 2016 r.
było wynikiem kumulacji kontraktów w IV kwartale.
Cykl rotacji zobowiązań bieżących (z wyłączeniem zobowiązań finansowych oraz rozliczanych w czasie dotacji) uległ
wydłużeniu z 76 dni na koniec 2014 r. do 128 dni na koniec 2016 r. Wydłużenie wskaźnika rotacji w 2016 r. spowodowane
było wyłącznie kumulacją realizacji kontraktów na przełomie 2016 r. i 2017 r. Na koniec 2017 r. wskaźnik rotacji zobowiązań
bieżących uległ wydłużeniu do 151 dni, co podobnie jak w 2016 r. było wynikiem kumulacji kontraktów w IV kwartale.
Specyfika kontraktacji w 2016 r. oraz 2017 r. spowodowała, że większość kontraktów oraz produkcji Emitenta odbywało się
w IV kwartałach tych lat. Charakterystyka podpisywanych umów zakładała zakończenie ich realizacji na koniec danego roku.
Spowodowało to z jednej strony istotny wzrost należności wynikający z zakończonych realizacji oraz zobowiązań (głównie
rozliczenia z podwykonawcami). Część umów zakładała ich zakończenie w kolejnym roku, co z kolei przekładało się na
wzrost zapasów w wyniku produkcji w toku.

9.2.

Wynik operacyjny

9.2.1.

Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub nowych
rozwiązań, mających istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim
miały one wpływ na ten wynik

Tabela: Zestawienie analityczne wyniku operacyjnego Emitenta (w tys. zł)
1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów

54 348

34 550

50 731

49 642

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług

50 951

31 531

42 884

48 157

3 397

3 019

7 847

1 485

Koszty sprzedanych produktów, towarów
i materiałów

40 773

22 293

29 966

38 686

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

38 329

20 034

24 788

37 763

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

2 444

2 259

5 178

923

13 575

12 257

20 765

10 956

224

30

169

417

Koszty ogólnego zarządu

7 298

11 345

8 095

8 476

Zysk / Strata ze sprzedaży

6 053

882

12 501

2 063

Pozostałe przychody operacyjne

8 118

6 924

3 083

10 053

dotacje

Wynik operacyjny Emitenta

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Zysk / Strata brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży

7 625

4 844

2 894

9 606

otrzymane odszkodowania

8

999

33

6

zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0

922

22

304

pozostałe

485

159

134

137

Pozostałe koszty operacyjne

6 896

4 984

1 026

9 527

koszty projektów B+R

6 490

3 454

986

9 430

0

1 154

0

0

406

376

40

97

7 275

2 822

14 558

2 589

szkoda związana z pożarem
pozostałe
Wynik na działalności operacyjnej

Źródło: Emitent
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Kluczowy wpływ na poziom wyniku operacyjnego Grupy Emitenta w całym okresie objętym analizą miał wynik na sprzedaży
zrealizowany w związku z działalnością operacyjną Grupy.
Pozostałe przychody operacyjne związane są głównie z księgowym rozliczaniem otrzymanych dotacji w zakresie projektów
inwestycyjnych (rozliczanych w czasie proporcjonalnie do amortyzacji od dotowanej części aktywów trwałych) oraz
badawczo-rozwojowych (wartość dotacji pokrywa poniesione koszty w tym zakresie) Grupy Emitenta. W 2014 r. łączna
wartość rozliczanych dotacji wyniosła 9,6 mln zł. W 2015 r. wartość rozliczanych dotacji uległa zmniejszeniu do 2,9 mln zł.
Obniżenie wartości dotacji w 2015 r. związane było z kumulacją prac badawczo-rozwojowych w 2014 r. W 2016 r. wartość
rozliczanych dotacji wyniosła 4,8 mln zł. Wzrost spowodowany był większym zakresem rozliczeń dotacji inwestycyjnych
(w związku z oddaną do użytkowania nową fabryką) oraz wzrostem nakładów na prace badawczo-rozwojowe w 2016 r. Na
wynik na działalności operacyjnej Grupy Emitenta w 2016 r. miały istotny wpływ dwa następujące zdarzenia:



sprzedaż dotychczasowej siedziby Emitenta w Rzeszowie (ul. Warszawska) – zysk na sprzedaży nieruchomości
zabudowanej budynkiem biurowym wyniósł 922 tys. zł,
pożar w nowej fabryce Emitenta (dokładny opis został przedstawiony w pkt. 6.3 Części III Prospektu), koszt pożaru
został oszacowany na poziomie 1.154 tys. zł, natomiast Emitent dotychczas otrzymał odszkodowanie w łącznej
wysokości 999 tys. zł (Emitent nie posiadał ubezpieczenia od strat następczych od zdarzenia losowego).

W 2017 r. zysk ze sprzedaży wyniósł 6,05 mln zł. W 2017 r. wartość rozliczanych dotacji wyniosła 7,6 mln zł, a koszty
projektów badawczo-rozwojowych wyniosły 6,5 mln zł. W 2017 r. pozostałe czynniki nie miały istotnego znaczenia na poziom
wyniku na działalności operacyjnej Grupy Emitenta.
Zdaniem Zarządu Emitenta, poza wymienionymi wyżej czynnikami, nie wystąpiły inne, istotne zdarzenia nadzwyczajne lub
sporadyczne, które miały znaczący wpływ na wynik operacyjny Emitenta.
9.2.2.

Omówienie przyczyn znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta

Przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów w 2017 r. (w porównaniu do 2016 r.) uległy znaczącemu
zwiększeniu, 2016 r. wyniosły 34,6 mln zł, natomiast w 2017 r. wzrosły do 54,3 mln zł, tj. o 19,8 mln zł, co stanowi wzrost
o 57,3%. Głównymi przyczynami znaczącego zwiększenia przychodów ze sprzedaży w 2017 r. były: (i) niska wartość
przychodów uzyskana w roku poprzednim (opis poniżej), (ii) znaczące ożywienie w segmencie zamówień publicznych
obserwowane od IV kwartału 2016 r.
Przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów w 2016 r. (w porównaniu do 2015 r.) uległy obniżeniu, w 2015
r. wyniosły 50,7 mln zł, natomiast w 2016 r. spadły do 34,6 mln zł, tj. o 16,2 mln zł, co stanowi 31,9%. Głównymi przyczynami
znaczącego obniżenia przychodów ze sprzedaży w 2016 r. były: (i) pożar w nowootwartej fabryce Emitenta, co spowodowało
znaczące ograniczenie zdolności produkcyjnych w III kwartale 2016 r., (ii) prace legislacyjne i zmiany w Ustawie
o zamówieniach publicznych, co wpłynęło na istotne ograniczenie ogłoszeń liczby nowych zamówień publicznych
w I półroczu 2016 r. lub zawieszenie postępowań przetargowych już ogłoszonych.
Przychody ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów w 2015 r. (w porównaniu do 2014 r.) nie uległy znaczącej
zmianie, w 2014 r. wyniosły 49,6 mln zł, natomiast w 2015 r. wzrosły do 50,7 mln zł, tj. o 1,1 mln zł, co stanowi 2,2%.
Poza wymienionymi wyżej czynnikami, nie wystąpiły inne znaczące przyczyny zmian wartości przychodów ze sprzedaży
Grupy Emitenta.
9.2.3.

Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej
i politycznej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć
istotny wpływ, na działalność operacyjną Emitenta

Na działalność operacyjną Grupy Emitenta mogą mieć wpływ następujące elementy polityki rządowej, gospodarczej,
fiskalnej, monetarnej i politycznej:
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Przyjęty w 2007 r. przez Parlament Europejski Pakiet klimatyczno-energetyczny (nazywany skrótowo pakietem
3 x 20%) zakładający następujące cele (powtórzone w Dyrektywnie nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, implementowanej do polskiego porządku prawnego m.in.
Ustawą Prawo Energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.):

redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 r. w stosunku do emisji z roku 1990, a także o 30%
w przypadku zawarcia porozumienia międzynarodowego (w Kopenhadze, w grudniu 2009 r.),

zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% w 2020 r. w bilansie energetycznym UE. Odpowiednia
Dyrektywa obejmie swym zakresem trzy sektory gospodarki: produkcję energii elektrycznej, ciepłownictwo oraz
transport. Sugeruje się, aby państwa członkowskie zapewniły 10% udział energii odnawialnej (biopaliwa) w sektorze
transportu,

podniesienie o 20% efektywności energetycznej do 2020 r.,

ograniczenie emisji o 21% w systemie EU ETS (System handlu uprawnieniami do emisji) do 2020 r. w porównaniu
do poziomu emisji z 2005 r.
Działania wynikające z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie efektywności energetycznej budynków (implementowanej m.in. Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 926). Celem dyrektywy 2010/31/UE jest stosowanie
ekonomicznie uzasadnionej poprawy charakterystyki energetycznej budynków na skutek m.in. mniejszego
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zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody, oraz oświetlenia poprzez
stosowanie m.in. odpowiednich materiałów (o dobrych parametrach izolacyjności cieplnej [lambda]), technologii
wykonywania instalacji c.o. i c.w.u. oraz technik montażu przy odpowiedzialnym i przemyślanym zastosowaniu
wybranych źródeł zasilania. Nowelizacja tego rozporządzenia pokazuje również tzw. ścieżkę dojścia do wymagań na
rok 2021 (2019 dla budynków zajmowanych przez władze publiczne i będące ich własnością), kiedy to wszystkie nowo
wznoszone budynki, w myśl zapisów art. 9 dyrektyw 201/31 UE powinny charakteryzować się niemal „zerowym
zużyciem energii”. Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do zwiększenia liczby budynków charakteryzujących się
bardzo niskim zużyciem energii (zapewnienie funkcjonowania niezależnych i wykwalifikowanych ekspertów
sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzacji,
wprowadzenie systemu kontroli świadectw charakterystyki energetycznej, promocja oszczędności energii w budynkach,
prowadząca do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych).
Szeroko rozumiane uregulowania prawne dotyczące rynku Odnawialnych Źródeł Energii. Popyt na rozwiązania
fotowoltaiczne w najbliższych latach stymulowany będzie przez szereg uregulowań prawnych, zarówno przyjętych na
poziomie krajowym jak i Unii Europejskiej. Zasada zrównoważonego rozwoju, tj. trwałości środowiska, wpisana jest we
wszystkie działania Unii Europejskiej. Zasada ta jest ściśle związana z wdrożeniem polityki Unii Europejskiej, a co się
z tym wiąże powinna być stosowana na każdym etapie wdrażania projektów współfinansowanych z Funduszy
Europejskich. Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju jest zagwarantowane przez prawo unijne, jak również
prawo krajowe (w Polsce zasada ta została podniesiona do rangi zasady konstytucyjnej w art. 5). Zasady ekorozwoju
stały się podstawą realizowanego na gruncie krajowym dokumentu „Polityka ekologiczna państwa”. Polska podpisała
konwencję w czerwcu 1992 r., a ratyfikowała ją w styczniu 1996 r. Na tej podstawie opracowano Program ochrony
i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Plan działań na lata 2014-2020. Strategia Europa
2020: „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” jako jeden
z najważniejszych celów postawiła ograniczenie emisję dwutlenku węgla, co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem
z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, o 30%; zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym
zużyciu energii do 20% oraz zwiększenie efektywność wykorzystania energii o 20%. Możliwe to będzie w obrębie
obszaru zrównoważony rozwój, klimat, energia i mobilność – Przewodni projekt UE „Europa efektywnie korzystająca
z zasobów” ma na celu uniezależnienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie
udziału emisji węgla w europejskiej gospodarce, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, modernizację
transportu i propagowanie efektywności energetycznej).
Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych
w Polsce do roku 2020, regionalne programy operacyjne zakładające wzrost wykorzystania energii odnawialnej.
Ustawa Prawo zamówień publicznych. Korzystnym czynnikiem dla rozwoju Emitenta w Polsce są zapisy
znowelizowanej ustawy dotyczące zakazu stosowania kryterium wyłącznie najniższej ceny. Promowane będą firmy
z odpowiednim doświadczeniem o dużym stopniu innowacyjności, co może korzystnie wpływać na pozycję ofertową
Emitenta, bazującej na własnym know-how chronionym zgłoszeniami patentowymi.

W okresie historycznych informacji finansowych z czynników o charakterze zewnętrznym na działalność operacyjną Grupy
Emitenta istotny wpływ miały również następujące czynniki:




przedłużające się prace w zakresie nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało zamrożenie
w 2016 r. realizacji w tym roku dużej części inwestycji publicznych,
tempo wzrostu PKB w Polsce,
wzrost kosztów zatrudnienia oraz zmiany w zakresie dostępności wykwalifikowanych pracowników.

Poza wskazanymi powyżej czynnikami, działalność operacyjna Grupy Emitenta nie podlegała szczególnym uregulowaniom
polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej i monetarnej, których zmiana mogłaby być istotna dla Grupy Emitenta i jego branży.
Na działalność operacyjną Grupy Emitenta mogą mieć również wpływ czynniki ryzyka opisane w Części II Prospektu.

10.

Zasoby kapitałowe

Przegląd zasobów kapitałowych Emitenta został sporządzony na podstawie danych finansowych Emitenta pochodzących ze
zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2014, 2015,2016 oraz 2017. Sprawozdania
finansowe Emitenta za lata 2014-2016 zostały przekształcone do zgodności z MSR, natomiast sprawozdanie finansowe za
2017 r. zostało sporządzone wg MSR. Dane finansowe za 2014 r. oraz 2015 r. są jednostkowymi danymi Emitenta,
natomiast począwszy od 2016 r. dane finansowe obejmują skonsolidowane informacje finansowe Grupy Emitenta.
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10.1.

Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta

Tabela: Pasywa Emitenta (w tys. zł)
Pasywa

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

35 702

24 464

22 290

8 437

Kapitał zakładowy

4 368

4 000

4 000

4 000

Kapitał zapasowy

24 128

18 872

8 038

5 133

0

0

0

0

1 134

-546

-3 601

-2 712

Kapitał własny

Kapitał z aktualizacji wyceny
Zyski zatrzymane
Zysk (strata) netto

6 072

2 138

13 853

2 016

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

99 775

67 812

58 700

31 039

Zobowiązania długoterminowe

58 080

40 088

37 246

12 671

Zobowiązania krótkoterminowe

41 695

27 724

21 454

18 368

135 477

92 276

80 990

39 476

Pasywa razem

Źródło: Emitent

W Dacie Prospektu łączna wartość zadłużenia finansowego Emitenta wynosi 37 359 tys. zł, natomiast na koniec roku 2017
zadłużenie finansowe wyniosło 35 039 tys. zł.
Kluczowym źródłem finansowania aktywów Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi były
zobowiązania długoterminowe, ich udział w finansowaniu aktywów Emitenta istotnie wzrósł z 32,1% na koniec 2014 r. do
43,4% na koniec 2016 r. Na koniec 2017 r. udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu aktywów Grupy Emitenta
uległ niewielkiemu obniżeniu do 42,9%. Udział zobowiązań krótkoterminowych w finansowaniu aktywów Emitenta uległ
obniżeniu z 46,5% na koniec 2014 r. do 30,0% na koniec 2016 r. Na koniec 2017 r. udział zobowiązań krótkoterminowych
w finansowaniu aktywów Grupy Emitenta uległ niewielkiemu zwiększeniu do 30,8%. Istotna zmiana źródeł finansowania
działalności Grupy Emitenta w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. wynikała z zakończenia budowy nowej fabryki, która została
sfinansowana długoterminowymi kredytami inwestycyjnymi oraz dotacjami z UE (również rozliczanych długoterminowo
w ramach rozliczeń międzyokresowych). Udział kapitałów własnych w finansowaniu aktywów Emitenta ulegał
systematycznemu zwiększeniu z 21,4% na koniec 2014 r. do 26,5% na koniec 2016 r. Na koniec 2017 r. udział kapitałów
własnych w finansowaniu aktywów Grupy Emitenta zmniejszył się do 26,4%.
Zmiany udziałów źródeł finansowania aktywów Grupy Emitenta spowodowane były następującymi najistotniejszymi
czynnikami:




emisjami akcji serii B w I półroczu 2017 r. oraz serii B1 i B2 w II półroczu 2017 r., w wyniku których kapitał własny wzrósł
o 5,0 mln zł,
generowaniem zysku netto, łączna skumulowana wartość zysku netto w okresie historycznych informacji finansowych
(2014-2017)wynosi 24,1 mln zł,
intensywnymi inwestycjami Emitenta w okresie historycznych informacji finansowych (łączna skumulowana wartość
zrealizowanych inwestycji Emitenta wynosi 96,7 mln zł), które były finansowane kredytami inwestycyjnymi oraz
dotacjami z UE.

Rozliczenia międzyokresowe (wykazywane po stronie pasywów) Emitenta związane są z rozliczaniem otrzymanych dotacji
w zakresie inwestycji rozwojowych.

Tabela: Zobowiązania długoterminowe Emitenta (w tys. zł)
Zobowiązania długoterminowe

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Rezerwy długoterminowe

358

221

198

205

Zobowiązania finansowe

20 169

15 837

14 824

2 447

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

36 804

23 810

21 603

9 340

Inne zobowiązania długoterminowe
Razem

749

220

621

679

58 080

40 088

37 246

12 671

Źródło: Emitent

Zadłużenie z tytułu zobowiązań długoterminowych Emitenta na koniec 2017 r. uległo zwiększeniu do 58,1 mln zł z 40,1 mln zł
na koniec 2016 r. Wzrost wartości zobowiązań długoterminowych w 2017 r. był głównie wynikiem zwiększenia wartości
długoterminowych rozliczeń międzyokresowych wynikających z rozliczania otrzymanych dotacji (o 13,0 mln z) oraz
zwiększenia zobowiązań finansowych (4,3 mln zł) dotyczących kredytów inwestycyjnych.
Zadłużenie z tytułu zobowiązań długoterminowych Emitenta na koniec 2016 r. wzrosło do 40,1 mln zł z 37,2 mln zł na koniec
2015 r. Wzrost wartości zobowiązań długoterminowych w 2016 r. był głównie wynikiem wzrostu wartości otrzymanych
i rozliczanych w czasie dotacji inwestycyjnych oraz zobowiązań finansowych.
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Zadłużenie z tytułu zobowiązań długoterminowych Emitenta na koniec 2015 r. wzrosło do 37,2 mln zł z 12,7 mln zł na koniec
2014 r. Wzrost wartości zobowiązań długoterminowych w 2015 r. był głównie wynikiem wzrostu wartości otrzymanych
i rozliczanych w czasie dotacji inwestycyjnych oraz zobowiązań finansowych (budowa nowej fabryki Emitenta).
Zadłużenie z tytułu zobowiązań długoterminowych Emitenta na koniec 2014 r. wyniosło 12,7 mln zł. Główną pozycją
zobowiązań długoterminowych na koniec 2014 r. stanowiły rozliczenia międzyokresowe (9,3 mln zł wynikające z rozliczanych
w czasie dotacji). Długoterminowe zobowiązania finansowe wyniosły 2,4 mln zł. Niższa wartość w porównaniu do lat
późniejszych wynikała ze znacznie niższej wartości realizowanych projektów inwestycyjnych w latach 2013-2014 (ok. 10 mln
zł rocznie w porównaniu do ponad 40 mln zł w 2015 r.).
Kluczowymi pozycjami zobowiązań długoterminowych w całym okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi były
otrzymane i rozliczane dotacje, których wartość systematycznie ulegała zwiększeniu z 9,3 mln zł na koniec 2014 r. do
23,8 mln zł na koniec 2016 r. oraz do 36,8 mln zł na koniec 2017 r. Drugą istotną pozycją zobowiązań długoterminowych
stanowią zobowiązania finansowe, które uległy zwiększeniu z 2,5 mln zł na koniec 2014 r. do 15,8 mln zł na koniec 2016 r.
oraz do 20,2 mln zł na koniec 2017 r.

Tabela: Zobowiązania krótkoterminowe Emitenta (w tys. zł)
Zobowiązania krótkoterminowe

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

141

3 187

1

63

Zobowiązania finansowe

14 870

12 709

10 385

5 782

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Rezerwy krótkoterminowe

15 416

7 444

4 802

5 622

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

4 059

2 735

4 452

1 888

Inne zobowiązania krótkoterminowe

7 209

1 649

1 814

5 013

41 695

27 724

21 454

18 368

Razem

Źródło: Emitent

Zadłużenie z tytułu zobowiązań krótkoterminowych Emitenta na koniec 2017 r. uległo zwiększeniu do 41,7 mln zł z 27,7 mln
zł na koniec 2016 r. Wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych w 2017 r. był głównie wynikiem zwiększenia zobowiązań
z tytułu dostaw i usług oraz innych zobowiązań (7,2 mln zł, w wyniku znacznego zwiększenia skali działalności operacyjnej),
wzrost zobowiązań finansowych (2,2 mln zł) oraz wzrostu rozliczeń międzyokresowych (1,3 mln zł). W 2017 r. Emitent
rozwiązał rezerwy krótkoterminowe utworzone na koniec 2016 r.
Zadłużenie z tytułu zobowiązań krótkoterminowych Emitenta na koniec 2016 r. wzrosło do 27,7 mln zł z 21,5 mln zł na koniec
2015 r. Wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych w 2016 r. był głównie wynikiem wzrostu zobowiązań wobec
dostawców oraz zobowiązań finansowych.
Zadłużenie z tytułu zobowiązań krótkoterminowych Emitenta na koniec 2015 r. wzrosło do 21,5 mln zł z 18,4 mln zł na koniec
2014 r. Wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych w 2015 r. był głównie wynikiem wzrostu wartości otrzymanych
i rozliczanych w czasie dotacji inwestycyjnych oraz zobowiązań finansowych (budowa nowej fabryki Emitenta), w tym
kredytów inwestycyjnych w okresie spłaty.
Zadłużenie z tytułu zobowiązań krótkoterminowych Emitenta na koniec 2014 r. wyniosło 18,4 mln zł. Kluczowymi pozycjami
zobowiązań krótkoterminowych stanowiły zobowiązania finansowe (5,8 mln zł, tj. głównie kredyty obrotowe oraz inwestycyjne
w terminie spłaty) oraz zobowiązania wobec dostawców (5,6 mln zł). Kluczowymi pozycjami zobowiązań krótkoterminowych
w całym okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi były zobowiązania finansowe, których wartość
systematycznie ulegała zwiększeniu z 5,8 mln zł na koniec 2014 r. do 12,7 mln zł na koniec 2016 r. oraz do 14,9 mln zł na
koniec 2017 r. Drugą istotną pozycją zobowiązań krótkoterminowych stanowią zobowiązania wobec dostawców, które uległy
zwiększeniu z 5,6 mln zł na koniec 2014 r. do 15,4 mln zł na koniec 2017 r.
Analiza zadłużenia – APM

Tabela: Wskaźniki zadłużenia Emitenta (w %)
Wskaźniki zadłużenia:

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Zobowiązania ogółem
/ Pasywa razem

73,6%

73,5%

72,5%

78,6%

Wskaźnik zadłużenia
długoterminowego

Zobowiązania długoterminowe
/ Pasywa razem

42,9%

43,4%

46,0%

32,1%

Wskaźnik zadłużenia
krótkoterminowego

Zobowiązania krótkoterminowe
/ Pasywa razem

30,8%

30,0%

26,5%

46,5%

Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego

Zobowiązania ogółem
/ Kapitał własny

279,5%

277,2%

263,3%

367,9%

Wskaźnik pokrycia majątku
kapitałami własnymi

Kapitał własny ogółem
/ Aktywa razem

26,4%

26,5%

27,5%

21,4%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Formuła

Źródło: Emitent
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Zasady wyliczania oraz uzasadnienie zastosowania przez Emitenta wskaźników zadłużenia jako „APM”, zgodnie
z wytycznymi ESMA:
Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem / pasywa razem
Wskaźnik ogólnego zadłużenia to miernik finansowy prezentujący stopień zabezpieczenia spłaty zadłużenia majątkiem
przedsiębiorstwa. Zmiany wartości wskaźnika ogólnego zadłużenia w czasie obrazują zmiany poziomu finansowania
z kapitału obcego (niższy poziom wskaźnika oznacza spadek finansowania obcego oraz obniżenie ryzyka związanego ze
spłatą zobowiązań). Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowej
i z tego powodu Emitent zdecydował o jego zastosowaniu w Prospekcie.
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego ogółem = zobowiązania ogółem / kapitał własny ogółem
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych pozwala mierzyć stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału
własnego i określa wielkość posiadanych przez firmę zobowiązań obcych przypadających na jednostkę kapitału własnego
firmy. Wskaźnik ten określa możliwość pokrycia zobowiązań kapitałem własnym. Wzrost wartości wskaźnika
w poszczególnych okresach oznacza wzrost udziału długu w finansowaniu działalności firmy. Wskaźnik zadłużenia kapitałów
własnych jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowej i z tego powodu Emitent zdecydował o jego
zastosowaniu w Prospekcie.
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi = kapitały własne ogółem / aktywa ogółem
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi informuje o udziale środków własnych w finansowaniu działalności
przedsiębiorstwa.Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie
finansowej i z tego powodu Emitent zdecydował o jego zastosowaniu w Prospekcie.
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe / pasywa ogółem
Wskaźnik relacji zobowiązań krótkoterminowych do pasywów ogółem pokazuje w jakim stopniu spółka finansuje działalność
kapitałem krótkoterminowym. Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego jest standardowym miernikiem stosowanym
w analizie finansowej i z tego powodu Emitent zdecydował o jego zastosowaniu w Prospekcie.
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / pasywa ogółem
Wskaźnik relacji zobowiązań długoterminowych do pasywów ogółem informuje w jakim stopniu przedsiębiorstwo finansuje
działalność kapitałem długoterminowym. Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego jest standardowym miernikiem
stosowanym w analizie finansowej i z tego powodu Emitent zdecydował o jego zastosowaniu w Prospekcie.
Analiza płynności finansowej – APM

Tabela: Wskaźniki płynności Emitenta
Wskaźniki płynności

Formuła

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Wskaźnik płynności bieżącej

Aktywa obrotowe
/ Zobowiązania krótkoterminowe

0,92

0,89

0,77

0,81

Wskaźnik płynności szybkiej

(Aktywa obrotowe – Zapasy)
/ Zobowiązania krótkoterminowe

0,79

0,63

0,60

0,74

Źródło: Emitent

Zasady wyliczania oraz uzasadnienie zastosowania przez Emitenta wskaźników płynności jako „APM”, zgodnie
z wytycznymi ESMA:
Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe ogółem /zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności bieżącej pokazuje jaka jest zdolność firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań środkami
obrotowymi. Jest to jeden ze standardowych wskaźników płynności finansowej przedsiębiorstwa, który pozwala ocenić
zdolność podmiotu do utrzymania płynności finansowej. Wskaźnik płynności bieżącej jest standardowym miernikiem
stosowanym w analizie finansowe i z tego powodu Emitent zdecydował o jego zastosowaniu w Prospekcie.
Wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności szybkiej jest uzupełnieniem wskaźnika płynności bieżącej. Informuje on o możliwościach spółki do spłaty
swoich krótkoterminowych zobowiązań aktywami o wysokiej płynności (z pominięciem zapasów oraz rozliczeń
międzyokresowych). Jest to jeden ze standardowych wskaźników płynności finansowej przedsiębiorstwa, który pozwala
ocenić zdolność podmiotu do utrzymania płynności finansowej w krótkim okresie. Wskaźnik płynności szybkiej jest
standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowe i z tego powodu Emitent zdecydował o jego zastosowaniu
w Prospekcie.
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Wskaźniki płynności bieżącej oraz szybkiej Emitenta w całym okresie objętym analizą kształtowały się na poziomie poniżej
1.0. Główną przyczyną niskiej płynności Emitenta jest bardzo dynamiczny rozwój, szczególnie w sferze inwestycyjnej (łączna
wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych w analizowanym okresie wyniosła blisko 75 mln zł, co znacząco wpłynęło na
poziom zaangażowanego kapitału obrotowego. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent bardzo
intensywnie rozwijał skalę swojej działalności operacyjnej oraz ponosił bardzo wysokie wydatki w zakresie finansowania prac
badawczo-rozwojowych oraz projektów inwestycyjnych. Skala poniesionych inwestycji w tym zakresie w latach 2012-2017
wyniosła ponad 138 mln zł. Istotna ich część finansowana była z dotacji z UE, ale pozostała część musiała być finansowana
ze środków własnych Emitenta. W rezultacie wkłady własne finansowane były z nadwyżek finansowych generowanych
z działalności operacyjnej Emitenta, kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Niedostatek środków pieniężnych przekładał się
również na przesunięcia terminów płatności względem dostawców, czego przejawem było wydłużenie cyklu rotacji
zobowiązań bieżących. Dodatkowo do tego nałożyła się specyfika kontraktacji, która szczególnie w 2017 r. spowodowała, że
większość kontraktów oraz produkcji Emitenta odbywało się w IV kwartale. Podpisane umowy zakładały zakończenie ich
realizacji na koniec 2017 r. Spowodowało to znaczący wzrost zobowiązań (głównie rozliczenia z podwykonawcami) na
koniec 2017 r. W 2018 r. po rozliczeniu zrealizowanych prac zobowiązania zostały uregulowane. Podobne kumulacje
wartości zobowiązań są typowe dla branży budowlanej, która rozlicza swoje kontrakty na koniec danego roku lub kwartału
i sytuacja, uwzględniając przy tym skalę rozwoju Emitenta nie odbiega istotnie od innych podmiotów w tej branży.
10.1.1. Kapitał własny
Na koniec 2017 r. kapitał własny Emitenta wyniósł 35.702 tys. zł i składał się z wyemitowanego kapitału zakładowego
w wysokości 4.368 tys. zł, kapitału zapasowego w wysokości 24.128 tys. zł, zysków zatrzymanych w wysokości 1.134 tys. zł
oraz zysku netto w kwocie 6.072 tys. zł.
Na koniec grudnia 2016 r. kapitał własny Emitenta wyniósł 24.464 tys. zł i składał się z wyemitowanego kapitału zakładowego
w wysokości 4.000 tys. zł, kapitału zapasowego w wysokości 18.872 tys. zł, zysków zatrzymanych w wysokości minus
546 tys. zł oraz zysku netto w kwocie 2.138 tys. zł.

Kapitał podstawowy
Zgodnie z art. 308 § 1 Ksh kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100 tys. zł. W Dacie Prospektu
kapitał zakładowy Emitenta wynosi 4.368.132 zł i dzieli się na 4.368.132 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda.

Kapitał zapasowy
Zgodnie z art. 396 § 1 Ksh, spółka akcyjna zobligowana jest do przeznaczania 8% corocznego zysku na kapitał zapasowy,
przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat, dopóki kapitał zapasowy nie będzie stanowił co najmniej równowartości jednej
trzeciej kapitału zakładowego. Na koniec 2016 r. oraz na koniec 2017 r. kapitał zapasowy wynosił odpowiednio 18.872 tys. zł
oraz 24.128 tys. zł.
10.1.2. Zobowiązania
Na koniec 2017 r. łączna wartość zobowiązań Emitenta wynosi 99.775 tys. zł, z czego 58.080 tys. zł to zobowiązania
długoterminowe, a 41.695 tys. zł – zobowiązania krótkoterminowe.
Łączna wartość zobowiązań Emitenta na koniec 2016 r. wyniosła 67.812 tys. zł, w tym 40.088 tys. zł to zobowiązania
długoterminowe, a 27.724 tys. zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe.
W 2017 r. wartość zobowiązań Grupy Emitenta uległa zwiększeniu w porównaniu do stanu na koniec 2016 r. o 31.963 tys. zł.
Główną przyczyną, która wpłynęła na zwiększenie wartości zobowiązań w tym okresie były stale realizowane inwestycje
rozwojowe Grupy Emitenta i finansowane z dotacji UE. Skonsolidowana wartość rozliczeń międzyokresowych wynikających
z rozliczania otrzymanych dotacji uległa zwiększeniu w ciągu 2017 r. o 14,3 mln zł. Realizowane w 2017 r. inwestycje
finansowane były również z obcych źródeł finansowania – łączna wartość zobowiązań finansowych wzrosła w 2017 r. o 6,5
mln zł. 2017 r. to dla Emitenta rok istotnego zwiększenia skali produkcji i sprzedaży, w wyniku istotnego zwiększenia skali
działalności operacyjnej istotnemu wzrostowi uległa również wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązań – łącznie o 13,5 mln zł. W 2018 r. po rozliczeniu zrealizowanych prac, wszystkie wymagalne zobowiązania
zostały uregulowane. W 2017 r. Emitent rozwiązał rezerwy krótkoterminowe utworzone na koniec 2016 r.
W 2016 r. łączna wartość zobowiązań Grupy Emitenta uległa zwiększeniu o 9.112 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec
2015 r. Na zwiększenie wartości zobowiązań w tym okresie kluczowy wpływ miało utworzenie rezerw krótkoterminowych
o ok. 3 mln zł (na realizowane na przełomie 2016 i 2017 r. kontraktów), zwiększenie zadłużenia finansowego (3,3 mln zł
w związku z realizowanymi inwestycjami Grupy Emitenta) oraz zwiększeniem rozliczeń międzyokresowych (0,5 mln zł,
zwiększenie wartości rozliczanych w czasie dotacji z UE). Zobowiązania wobec dostawców wzrosły w 2016 r. o 2,6 mln zł
z uwagi na kumulację realizacji kontraktów w IV kwartale 2016 r. Utworzona na koniec 2016 r. rezerwa dotyczyła
planowanych jeszcze niezbędnych do poniesienia w 2017 r. kosztów kontraktu, które wg najlepszej wiedzy Zarządu na
koniec 2016 r. Emitenta dało się oszacować. Rezerwa ta została rozwiązana w 2017 r.
W 2015 r. łączna wartość zobowiązań Emitenta uległa zwiększeniu o 27.661 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2014 r.
Tak znaczące zwiększenie zobowiązań Emitenta w 2015 r. spowodowane było zakończeniem budowy i wyposażenie nowej
fabryki Emitenta. Na zwiększenie wartości zobowiązań w tym okresie kluczowy wpływ miało zwiększenie zadłużenia
finansowego (17,0 mln zł w związku z finansowaniem budowy i wyposażenia nowej fabryki kredytami inwestycyjnymi) oraz
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zwiększeniem rozliczeń międzyokresowych (14,8 mln zł, budowa fabryki objęta była dofinansowaniem dotacyjnym ze
środków UE).
W Dacie Prospektu Grupa Emitenta wykazuje następujące zobowiązania finansowe (tys. zł):
Kredytodawca

Rodzaj zobowiązania

PEKAO S.A.

Kredyt inwestycyjny

Wartość limitu

Wartość do spłaty
w Dacie Prospektu

Termin
zapadalności

10 832

8 520

31.03.2026

PEKAO S.A.

Kredyt inwestycyjny

2 137

891

30.06.2019

Bank BPS S.A.

Kredyt inwestycyjny

1 000

942

13.09.2027

Bank BPS S.A.

Kredyt obrotowy

8 360

8 350

31.12.2018

PBS Bank

Kredyt inwestycyjny

3 717

2 832

31.12.2020

PBS Bank

Kredyt obrotowy

7 300

4 274

15.01.2019

Alior Bank S.A.

Kredyt obrotowy

2 500

2 478

12.04.2018

Alior Bank S.A.

Kredyt inwestycyjny

1 500

1 375

05.01.2021

Alior Bank S.A.

Kredyt obrotowy

4 565

4 565

31.08.2018

BS w Niechobrzu

Kredyt obrotowy

4 300

-

31.01.2019

Różne podmioty

Leasing operacyjny
i finansowy

2 452

697

Maksymalnie do
17.05.2020

Dawid Cycoń

Pożyczka

700

700

31.12.2019

Edyta Stanek

Pożyczka

985

985

31.12.2019

Edyta Stanek

Pożyczka

750

750

30.06.2018

Źródło: Emitent

Informacje o zabezpieczeniach kredytów zostały przedstawione w pkt. 22.1 Części III Prospektu.
10.1.3. Przepływy pieniężne

Tabela: Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Emitenta (w tys. zł)
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

1.01.2017 –
31.12.2017

1.01.2016 –
31.12.2016

1.01.2015 –
31.12.2015

1.01.2014 –
31.12.2014

Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej

2 948

-2 964

8 578

-2 527

Zysk (strata) brutto

6 073

2 138

13 853

2 016

-3 125

-5 102

-5 275

-4 543

6 533

4 898

3 450

1 995

Zmiana stanu kapitału obrotowego

-3 378

-9 600

-6 937

-927

Pozostałe korekty

-6 280

-400

-1 788

-5 611

-30 843

-6 176

-42 960

-9 413

Wpływy

266

2 434

22

304

Wydatki

31 109

8 610

42 982

9 717

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

28 684

8 279

33 382

10 085

Wpływy

56 277

26 523

51 807

30 338

Zaciągnięcie kredytów i pożyczek

32 325

20 611

34 675

18 541

Korekty razem, w tym:
Amortyzacja

Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej

Wpływy z emisji akcji

5 018

0

0

0

Wydatki, w tym:

27 593

18 244

18 425

20 253

Spłata kredytów i pożyczek

26 549

16 986

17 454

18 931

0

0

0

0

789

-861

-1 000

-1 855

Środki pieniężne na początku okresu

1 586

2 447

3 397

5 252

w tym przyjęte w ramach konsolidacji

0

50

0

0

Środki pieniężne na koniec okresu

2 375

1 586

2 397

3 397

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Przepływy pieniężne netto razem

Źródło: Emitent
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Przepływy pieniężne w 2017 r.
W 2017 r. stan środków pieniężnych uległ zwiększeniu z 1,6 mln zł (na koniec 2016 r.) do 2,4 mln zł. W 2017 r.:


działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 2,9 mln zł. Zysk brutto, który wyniósł
6,1 mln zł, został skorygowany (in minus) o 3,1 mln zł. Najistotniejsze korekty wynikały z amortyzacji (plus 6,5 mln zł), ze
zmniejszenia stanu zapasów (plus 1,9 mln zł) i zwiększenia stanu należności (minus 14,9 mln zł), przy jednoczesnym
zwiększeniu stanu zobowiązań krótkoterminowych (9,6 mln zł);



działalność inwestycyjna wygenerowała wydatki środków pieniężnych w wysokości 30,8 mln zł (szczegółowy opis
realizowanych inwestycji został przedstawiony w pkt. 5.2 Części III Prospektu);



działalność finansowa wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w łącznej wysokości 28,7 mln zł – wpływy
związane były z przeprowadzonymi w II i IV kwartale 2017 r. emisjami akcji o łącznej wartości 5,0 mln zł, zaciągnięciem
nowych kredytów i pożyczek w wysokości 32,3 mln zł oraz wpływami z dotacji UE w łącznej wysokości 18,9 mln zł;
wydatki dotyczyły głównie spłaty zobowiązań finansowych (26,5 mln zł), kosztów obsługi zadłużenia (1,0 mln zł).

Przepływy pieniężne w 2016 r.
W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r. stan środków pieniężnych uległ zmniejszeniu z 2,4 mln zł (na koniec 2015 r.) do
1,6 mln zł. W 2016 r.:


działalność operacyjna wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości minus 3,0 mln zł. Zysk brutto, który
wyniósł 2,1 mln zł, został skorygowany (in minus) o 5,1 mln zł. Najistotniejsze korekty wynikały z amortyzacji (plus
4,9 mln zł) ze zwiększenia stanu należności (minus 8,5 mln zł), zwiększenia stanu zapasów (minus 3,4 mln zł), przy
jednoczesnym zwiększeniu stanu zobowiązań krótkoterminowych (plus 2,2 mln zł); istotne zwiększenie stanu należności
i zapasów (łącznie 11,8 mln zł) związane było z kumulacją realizacji kontraktów i produkcji w IV kwartale 2016 r.;



działalność inwestycyjna wygenerowała wydatki środków pieniężnych w wysokości 6,2 mln zł, wydatki związane były
z realizowanymi w tym okresie inwestycjami (opis inwestycji został przedstawiony w pkt. 5.2.1 Części III Prospektu),
dodatkowo Emitent w 2016 r. nabył za łączną kwotę 100 tys. zł 100% udziałów w ML SYSTEM+ Sp. z o.o., natomiast
wpływy w wysokości 2,4 mln zł związane były ze sprzedażą poprzedniej siedziby Emitenta (budynku biurowego,
zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej w Rzeszowie;



działalność finansowa wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w łącznej wysokości 8,3 mln zł – wpływy związane
były z zaciągnięciem nowych kredytów i pożyczek w wysokości 20,6 mln zł oraz wpływami z dotacji UE w łącznej
wysokości 5,9 mln zł; wydatki dotyczyły głównie spłaty zobowiązań finansowych (17,3 mln zł), kosztów obsługi
zadłużenia (0,9 mln zł).

Przepływy pieniężne w 2015 r.
W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r. stan środków pieniężnych uległ zmniejszeniu z 3,4 mln zł (na koniec 2014 r.) do
2,4 mln zł. W 2015 r.:


działalność operacyjna wygenerowała dodatnie środki pieniężne w wysokości 8,6 mln zł. Zysk brutto, który wyniósł
13,9 mln zł, został skorygowana (in minus) o 5,3 mln zł. Najistotniejsze korekty wynikały ze zwiększenia stanu zapasów
(minus 2,5 mln zł) i należności (minus 0,5 mln zł) przy jednoczesnym zmniejszeniu stanu zobowiązań bieżących
z wyłączeniem kredytów i pożyczek (minus 4,0 mln zł), oraz amortyzacji (plus 3,5 mln zł);



działalność inwestycyjna wygenerowała wydatki środków pieniężnych w wysokości 43,0 mln zł (opis inwestycji został
przedstawiony w pkt. 5.2.1 Części III Prospektu);



działalność finansowa wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w łącznej wysokości 33,4 mln zł – wpływy
związane były z zaciągnięciem nowych kredytów i pożyczek w wysokości 34,7 mln zł oraz wpływami z dotacji UE
w łącznej wysokości 17,1 mln zł; wydatki dotyczyły głównie spłaty zobowiązań finansowych (17,8 mln zł), kosztów
obsługi zadłużenia (0,5 mln zł).

Przepływy pieniężne w 2014 r.
W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2014 r. stan środków pieniężnych uległ zmniejszeniu z 5,3 mln zł (na koniec 2013 r.) do
3,4 mln zł. W 2014 r.:


działalność operacyjna wygenerowała ujemne środki pieniężne w wysokości 2,5 mln zł. Zysk brutto, który wyniósł
2,0 mln zł, został skorygowana (in minus) o 4,5 mln zł. Najistotniejsze korekty wynikały ze zwiększenia stanu zapasów
(minus 0,6 mln zł), należności (minus 1,2 mln zł) przy jednoczesnym zwiększeniu stanu zobowiązań bieżących
z wyłączeniem kredytów i pożyczek (plus 0,9 mln zł), oraz amortyzacji (plus 2,0 mln zł);



działalność inwestycyjna wygenerowała wydatki środków pieniężnych w wysokości 9,4 mln zł (opis inwestycji został
przedstawiony w pkt. 5.2.1 Części III Prospektu);



działalność finansowa wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w łącznej wysokości 10,1 mln zł – wpływy
związane były z zaciągnięciem nowych kredytów i pożyczek w wysokości 18,5 mln zł oraz wpływami z dotacji UE
w łącznej wysokości 11,8 mln zł; wydatki dotyczyły głównie spłaty zobowiązań finansowych (19,7 mln zł), kosztów
obsługi zadłużenia (0,5 mln zł).
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10.2.

Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych

Emitent jest spółką akcyjną powstałą i działającą zgodnie z prawem polskim. Kapitał własny spółki akcyjnej obejmuje kapitał
zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i wynik finansowy za dany rok oraz z lat ubiegłych. W spółce akcyjnej
zasady tworzenia i korzystania z kapitału są określone prawem, a konkretnie określa je Kodeks Spółek Handlowych. Zgodnie
z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych kapitał zapasowy tworzy się w celu pokrycia strat. Co najmniej 8% zysku za dany rok
obrotowy jest przenoszone na kapitał zapasowy do chwili, gdy osiągnie on wysokość równą jednej trzeciej kapitału
zakładowego. Kapitał zapasowy, do wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być przeznaczony wyłącznie na
pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym. Decyzje w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego i kapitałów
rezerwowych podejmuje Walne Zgromadzenie.
Zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych nadwyżkę przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej przenosi się na
kapitał zapasowy i inne kapitały po pokryciu kosztów emisji. Ponadto dopłaty do kapitału dokonywane przez akcjonariuszy
w zamian za przyznanie szczególnych praw są również przenoszone na kapitał zapasowy, jednak nie można ich
wykorzystywać do pokrycia żadnych odpisów nadzwyczajnych lub strat. Zgodnie z art. 344 Kodeksu Spółek Handlowych
podczas trwania spółki nie wolno zwracać akcjonariuszowi dokonanych wpłat na poczet akcji ani w całości, ani w części,
z wyjątkiem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
Opis ograniczeń w wykorzystaniu zasobów kapitałowych wynikających z zawartych umów kredytowych oraz umów
o dofinansowanie został przedstawiony w pkt. 22.
Poza wyżej wymienionymi ograniczeniami nie występują inne ograniczenia w wykorzystaniu przez Emitenta dostępnych
zasobów kapitałowych, które miały, mają lub mogłyby mieć wpływ na używanie przez Emitenta środków kapitałowych
w działalności operacyjnej.

11.
11.1.

Badania i rozwój, patenty i licencje
Badania i rozwój

Emitent prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Szczegółowe informacje dotyczące projektów badawczo-rozwojowych
oraz działalności w tym zakresie zostały przedstawione w pkt. 5.2 Części III Prospektu oraz w pkt. 6.1.1 Części III Prospektu.

11.2.

Patenty i wzory przemysłowe

Tabela: Wynalazki zgłoszone do opatentowania oraz patenty przyznane
Nazwa wynalazku (polska):

Absorber oraz enkapsulant ogniwa fotowoltaicznego perowskitowego i sposób jego nanoszenia

Nazwa wynalazku (angielska):

Absorber and encapsulant of perovskite photovoltaic cell and method for applying it

Opis wynalazku:

Przedmiotem wynalazku jest absorber oraz enkapsulant ogniwa fotowoltaicznego perowskitowego
i sposób nanoszenia tego absorbera. Absorber nanoszony na płytę szklaną TCO ogniwa
fotowoltaicznego perowskitowego charakteryzuje się tym, że jest to mieszanina prekursorów
zawierająca w swym składzie jakościowo-ilościowym jodek metyloaminy (MAI), chlorek metyloaminy
(MACI) i jodek ołowiu PbI2 oraz γ-butyrolakton pełniący funkcję rozpuszczalnika, przy czym stosunek
wagowy MAI : MACI : PbI2 = (1) : (0,6 : 0,7) : (0,4 : 0,7), a ich łączna ilość stanowi 35-42% wagowych
użytego γ-butyrolaktonu. Natomiast enkapsulant nanoszony na tę płytę charakteryzuje się tym, że
stanowi go proszek fryty szklanej o granulacji d90 < 300 nm oraz α-terpineol i etyloceluloza, których
stosunek wagowy wynosi jak (3 : 4) : (5 : 6,5) : (0,5 : 1). Z kolei sposób nanoszenia absorbera oraz
enkapsulantu na podłoża szklane TCO ogniwa fotowoltaicznego perowskitowego metodą zadruku
– inkjet printingu polega na tym, że zadruku tych podłoży absorberem i enkapsulantem dokonuje się
w komorze drukującej za pomocą umieszczonej w niej drukarki, wyposażonej w głowicę drukującą
z szesnastoma piezoelektrycznymi dyszami, których średnice wynoszą od 7-9 μm, przy częstotliwości
drukowania wynoszącej 5kHz i szerokości impulsu wynoszącej od 7,5-8,5 μs, przy czym podczas tego
drukowania temperatura w komorze drukującej wynosi 50-55°C.

Twórca:

Dawid Cycoń, Edyta Stanek

Klasyfikacja MKP:

H01L 31/032

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

P.411267, 13.02.2015 r.

Status:

Postępowanie w toku

Numer prawa wyłącznego:

-
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Nazwa wynalazku (polska):

Enkapsulant warstw aktywnych w ogniwach fotowoltaicznych III generacji i sposób jego nanoszenia
na podłoża elektrod tych ogniw i szczelnego połączenia ze sobą tych elektrod

Nazwa wynalazku (angielska):

Encapsulant of active layers in the 3rd generation photovoltaic cells and method for applying it on
those cells electrode bases and tight sealing of connections between the electrodes

Opis wynalazku:

Przedmiotem wynalazku jest enkapsulant warstw aktywnych w ogniwach fotowoltaicznych
III generacji i sposób jego nanoszenia na podłoża elektrod tych ogniw i szczelnego połączenia ze
sobą tych elektrod. Enkapsulant charakteryzuje się tym, że składa się on z proszku fryty szklanej
o ziarnistości d50=0,4-0,5 μm, tlenków krzemu (IV), cyny (IV) i bizmutu (III) o stosunku wagowym SiO2
: SnO2 : Bi2O3 = (4,0 : 4,5) : (0,8 : 1,0) : (13,0 : 13,5) oraz z lepiszcza organicznego złożonego
z α-terpineolu i etylocelulozy, przy czym stosunek wagowy tej fryty szklanej do α-terpineolu
i etylocelulozy wynosi jak (4,0 : 4,5) : (3,0 : 4,0) : (0,8 : 1). Z kolei istota sposobu nanoszenia tego
enkapsulantu na podłoża elektrod ogniw fotowoltaicznych polega na tym, że sporządzoną uprzednio
pastę drukarską, składającą się z proszku z fryty szklanej o ziarnistości d50 = 0,4-0,5 μm, tlenków
krzemu (IV), cyny (IV) i bizmutu (III) o stosunku wagowym SiO2 : SnO2 : Bi2O3 = (4,0 : 4,5) : (0,8 : 1,0)
: (13,0 : 13,5) oraz z lepiszcza organicznego złożonego z α-terpineolu i etylocelulozy, przy czym
stosunek wagowy tej fryty szklanej do α -terpineolu i etylocelulozy wynosi jak (4,0 : 4,5) : (3,0 : 4,0) :
(0,8 : 1) nanosi się na szklane podłoża TCO techniką sitodruku oddzielnie na każdą elektrodę tego
ogniwa, używając do tego celu sita z siatką PW posiadającą liczbę mesh = 63 oraz gumy raklowej
o twardości w skali „Shore'a” wynoszącej 75-90-75 Sha, po czym tak zadrukowane podłoża TCO obu
elektrod warstwą tej pasty umieszcza się w piecu komorowym i poddaje procesowi suszenia
w temperaturze 140-160°C w czasie od 10 do 20 minut, a następnie w tym samym cyklu poddaje się
je procesowi spiekania w temperaturze 470-490°C w czasie 40-50 minut, po czym tak dopasowane do
siebie obie elektrody poddano procesowi enkapsulacji metodą fusingu w komorowym piecu w temp
630-650°C i w czasie 40-50 minut, doprowadzając do stopienia proszku fryty szklanej i szczelnego
połączenia ze sobą fotoelektrody i przeciwelektrody tego ogniwa.

Twórca:

Dawid Cycoń, Edyta Stanek

Klasyfikacja MKP:

H01L 31/101, C03C 12/00, C03C 8/02

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

P.411268, 13.02.2015 r.

Status:

Postępowanie w toku

Numer prawa wyłącznego:

-

Nazwa wynalazku (polska):

Fotoniczna szyba zespolona

Nazwa wynalazku (angielska):

Photonic insulating glass pane

Opis wynalazku:

Przedmiotem wynalazku jest fotoniczna szyba zespolona zawierająca dwie
zewnętrzne płaskie płyty szklane równolegle usytuowane względem siebie,
pomiędzy którymi umieszczone są elementy dystansowe, która charakteryzuje się
tym, że ma kształt prostopadłościanu utworzonego z dwóch płaskich płyt
szklanych (1 i 2), usytuowanych równolegle względem siebie i oddzielonych od
siebie na ich obu końcach ramką dystansową (3) połączoną z nimi szczelnie,
których zewnętrzne czoła na całym obwodzie tej szyby osłonięte są warstwą
izolacyjno-uszczelniającą (5). Ponadto pomiędzy obu płytami szklanymi (1 i 2)
umieszczona jest trzecia płaska szklana szyba (7) z naniesioną na nią powłoką
fotoniczną (8), natomiast na całym obwodzie ramki dystansowej (3) do dolnej jej
powierzchni przylega taśma metalowa (9) o grubości od 0,15 mm do 0,30 mm,
pokryta cienką warstwą cyny odizolowanej od tej ramki taśmą dielektryczną (10),
zaopatrzoną w taśmowy element elektroluminescencyjny (11) z diodami LED,
którego obie boczne ścianki przylegają do folii (12) odbijające] światło. Pomiędzy
tą folią oraz obu powierzchniami płyty szklanej (7) z powłoką fotoniczną (8) i obu
końcami dolnej powierzchni elementu elektroluminescencyjnego (11)
umieszczona jest taśma klejąca (13) mocująca ze sobą te elementy.

Twórca:

Wiktor Chochorowski, Dawid Cycoń, Edyta Stanek, Olga Stanek

Klasyfikacja MKP:

B32B 17/00, C03C 27/12, E06B 3/66, F21Y 101/02, C09K 11/00

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

P.413898,

Status:

Postępowanie w toku

Numer prawa wyłącznego:

-

10.09.2015 r.
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Nazwa wynalazku (polska):

Sensybilizowany barwnikiem moduł ogniw słonecznych oraz sposób jego wytwarzania

Nazwa wynalazku (angielska):

Dye-sensitized solar cell module and its manufacturing

Opis wynalazku:

Przedmiotem wynalazku jest sensybilizowany barwnikiem moduł ogniw słonecznych, stosowany
zwłaszcza jako komponent fasad budynków oraz sposób jego wytwarzania. Moduł ogniw słonecznych,
składa się z dwóch substratów szklanych, których powierzchnie wewnętrzne pokryte są cienką warstwą
tlenku cyny dotowanego fluorem (SnO2:F), przewodzącą prąd elektryczny, z których jeden tworzący
fotoelektrodę danego ogniwa tego modułu zawiera naniesiony na nią tlenek tytanu (IV) (TiO2)
o porowatej strukturze, absorbującej barwnik, a drugi z nich tworzący przeciwelektrodę tego samego
ogniwa, modułu pokryty jest nanomateriałem katalitycznym korzystnie platyną. Substraty z kolei
połączone są ze sobą kontaktami srebrnymi i elementami uszczelniającymi ogniwa tego modułu
wykonanymi z fryty szklanej, lub z innego materiału amorficznego, przy czym utworzone pomiędzy tymi
fotoelektrodami i przeciwelektrodami o odpowiednim ich profilu przestrzenie wypełnione są elektrolitem,
przy czym, jego fotoelektrody (9) i przeciwelektrody (10) stanowiące ogniwa tego modułu mają profil
sinusoidalny (14), a w utworzonej pomiędzy nimi przestrzeni (15) znajduje się mieszanina (16)
utworzona z barwnika i elektrolitu. Istota sposobu
wytwarzania sensybilizowanego barwnikiem modułu
ogniw słonecznych polega na tym, że fotoelektrody
(9) i przeciwelektrody (10) oraz ich srebrne kontakty
przewodzące (13) i uszczelnienia (12) wykonuje się
techniką sitodruku o kształcie sinusoid (14),
a utworzone pomiędzy nimi przestrzenie (15)
wypełnia się wieloskładnikową mieszaniną (16)
utworzoną ze składników barwnika i składników
elektrolitu.

Twórca

Katarzyna Anna Białecka, Krzysztof Skupień

Klasyfikacja MKP

H01L 31/00

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

P.400361, 13.08.2012 r.

Status

Ochrona przyznana (na terenie Polski)

Numer prawa wyłącznego:

PAT.225520

Nazwa wynalazku (polska):

System osłon przeciwsłonecznych z żaluzjami

Nazwa wynalazku (angielska):

System of sun shades with shutters

Opis wynalazku:

System osłon przeciwsłonecznych z żaluzjami, posiadający boczne elementy nośne i umieszczone
pomiędzy nimi płaskie ruchome panele, charakteryzuje się tym, że system tych osłon z żaluzjami stałymi
składa się z modułowych słupów rurowych skrajnych (1) i umieszczonych pomiędzy nimi oraz równolegle
do nich słupów rurowych wewnętrznych (2), w których zamontowane są nieruchomo, jednostronnie
i dwustronnie, modułowe zespoły wsporników stałych, wyposażonych w elementy walcowoprostopadłościenne, natomiast system osłon przeciwsłonecznych z żaluzjami ruchomymi jest złożony
z modułowych słupów skrajnych (49)
i umieszczonych pomiędzy nimi oraz
równolegle do nich słupów rurowych
wewnętrznych
(51),
w
których
zamontowane
są
jednostronnie
i dwustronnie modułowe mechanizmy
obrotowe, wyposażone we wsporniki
ruchome, zawierające także elementy
walcowo-prostopadłościenne
oraz
w modułowy mechanizm czynny (55),
przy czym na elementach walcowoprostopadłościennych zamocowane są
identyczne moduły zespołu żaluzji (7),
wyposażonych w panele fotowoltaiczne
(8) z ogniwami fotowoltaicznymi,
usytuowane w kilku poziomach w jednej
płaszczyźnie względem siebie.

Twórca

Dawid Cycoń, Dominik Dratwa

Klasyfikacja MKP

E04F 10/08, F24F 13/14, H01L 31/042

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

P.405630, 14.10.2013 r.

Status

Postępowanie w toku

Numer prawa wyłącznego:

-
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Nazwa wynalazku (polska):

Szyba zespolona

Nazwa wynalazku (angielska):

Glass unit

Opis wynalazku:

Przedmiotem wynalazku jest szyba zespolona, stanowiąca wyposażenie okna
oraz zabudowy ścian frontowych budynków zawierająca sztywne płaskie płyty
szklane, z których jedna pokryta jest cienką warstwą elektrycznie
przewodzącą, zaopatrzoną w elektrody zasilane napięciem elektrycznym oraz
czynny układ fotowoltaiczny, której czoła na całym jej obwodzie uszczelnione
są środkiem odpornym na wodę, wilgoć i zmienne temperatury. Konstrukcja
tej szyby polega na tym, że składa się ona z wewnętrznego zestawu płyty
szklanej (1) i połączonego z nim trwale a zarazem odizolowanego
elektrycznie od niego za pomocą izolującego kleju polimerowego (8)
zewnętrznego zestawu płyt szklanych (2), przy czym wewnętrzny zestaw płyty
szklanej (1) stanowi szklana płyta (4), której wewnętrzna powierzchnia
pokryta jest warstwą przeźroczystego i przewodzącego elektrycznie tlenku
metalu (5), której oba przeciwległe końce pokryte są srebrnymi elektrodami
(6), natomiast zewnętrzny zestaw płyt szklanych (2) stanowią dwie płyty
szklane (9 i 10), trwale połączone ze sobą oraz z umieszczonym pomiędzy
nimi ogniwem fotowoltaicznym (11) za pomocą kleju polimerowego (12),
a ponadto zestaw ten za pomocą izolującego kleju polimerowego (8) połączony i odizolowany jest
elektrycznie od srebrnych elektrod (6) i ich warstwy tlenku metalu (5) wewnętrznego zestawu płyty
szklanej (1).

Twórca

Dawid Cycoń, Krzysztof Skupień, Paweł Boratyński

Klasyfikacja MKP

B32B 17/00, C03C 27/12, E06B 3/263

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

P.402500, 21.01.2013 r.

Status

Postępowanie w toku

Numer prawa wyłącznego:

-

Nazwa wynalazku (polska):

Zastosowanie tlenku cyny (IV) dotowanego fluorem SnO2:F do otrzymywania warstwy grzewczej na
panelu fotowoltaicznym oraz panel fotowoltaiczny

Nazwa wynalazku (angielska):

Application of fluorine doped tin (IV) oxide SnO2:F for making a heating layer on a photovoltaic panel,
and the photovoltaic panel

Opis wynalazku:

Wynalazkiem jest zastosowanie tlenku cyny
(IV) dotowanego fluorem SnO2:F (FTO) do
otrzymywania warstwy grzewczej na panelu
fotowoltaicznym. Wynalazkiem jest również
panel fotowoltaiczny wyróżniający się tym, że
część frontowa pokryta jest warstwą
przewodzącą tlenku cyny (IV) dotowanego
fluorem SnO2:F, na której naniesione są
elektrody. Warstwa przewodząca stanowi
warstwę grzewczą po podłączeniu do niej
prądu elektrycznego. Przy czym korzystnym
wariantem jest umieszczenie bezbarwnej folii polimerowej, która jest nierozłącznie połączona (trwale)
z warstwą przewodzącą tlenku cyny (IV) dotowanego fluorem SnO2:F i ogniwem fotowoltaicznym.

Twórca

Paweł Boratyński, Dawid Cycoń, Krzysztof Skupień, Edyta Stanek

Klasyfikacja MKP

H01L 31/042
H01L 31/042 i H01L 31/0216 (zgłoszenie numer 14373061)

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

EP12460005, 16.02.2012 r.

Status

Ochrona przyznana (patent europejski)

Numer prawa wyłącznego:

EP2629337 (ochrona na terenie Polski)
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Nazwa wynalazku (polska):

Zintegrowana lampa fotowoltaiczna

Nazwa wynalazku (angielska):

Integrated photovoltaic lamp

Opis wynalazku:

Przedmiotem wynalazku jest zintegrowana lampa fotowoltaiczna
z automatycznym sterowaniem, charakteryzująca się tym, że trzon słupa
nośnego połączony rozłącznie z głowicą (5), składającą się ze wspornika,
utworzonego z elementu tulejowego, którego górny koniec posiada dwa
skośnie usytuowane naprzeciw siebie i tworzące profil zbliżony do litery „V”
ramiona, których górne końce połączone są rozłącznie z lampą oświetleniową
(19) wyposażoną w skośnie usytuowane i skierowane na zewnątrz diody
LED. Górna powierzchnia tej lampy zaopatrzona jest we wsporniki
prostopadle usytuowane do niej, na których czołach osadzony jest trwale
płytowy moduł fotowoltaiczny z zalaminowanymi wewnątrz ogniwami
fotowoltaicznymi typu „back contact” połączonymi szeregowo-równolegle.
Ponadto w górnym końcu trzonu słupa, na którym osadzony jest element
tulejowy tej głowicy umieszczony jest dolny koniec anteny nadawczoodbiorczej (25), sprzężonej z umieszczonym w tym elemencie także układem
komunikacji i diagnostyki (26), pod którym zamocowana jest kamera CCTV
(27), które sprzężone są elektrycznie z akumulatorem (7), umieszczonym
w dolnej części trzonu słupa nośnego, w którym nad tym akumulatorem
umieszczony jest kontroler zarządzania energią elektryczną (9), kontroler
USB (10) ładowania tego akumulatora oraz układ komunikacji głosowej (11)
i zestaw czujników temperatury (12), które również sprzężone są elektrycznie z akumulatorem (7).

Twórca

Dawid Cycoń, Edyta Stanek

Klasyfikacja MKP

H05B 37/00, F21Y 101/02, F21W 111/02

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

P.411397, 26.02.2015 r.

Status

Ochrona przyznana

Numer prawa wyłącznego:

PAT.225562

Nazwa wynalazku (polska):

Moduł fotowoltaiczny semielastyczny

Nazwa wynalazku (angielska):

A semi – elastic photovoltaic module

Opis wynalazku:

Przedmiotem
wynalazku
jest
moduł
fotowoltaiczny semi-elastyczny zawierający
zestaw ogniw fotowoltaicznych umieszczonych
pomiędzy dwoma foliowymi enkapsulantami
EVA, z których jeden przysłonięty jest szybą
hartowaną, a drugi folią elektroizolacyjną,
zaopatrzoną w konektory i kabel połączeniowy,
przy czym wszystkie te elementy są
hermetycznie
zlaminowane
ze
sobą
i oprawione sztywną ramką aluminiową,
charakteryzujący się tym, że posiada górną
zewnętrzną przeźroczystą taflę szklaną (1)
i dolną zewnętrzną taflę szklaną (2), obie
o grubości wynoszącej od 0,5-1,35mm
i hartowane chemicznie oraz dwa amorficzne
foliowe enkapsulanty (3 i 4) o grubości od
0,5-0,8mm, i umieszczone pomiędzy foliowym enkapsulantem (3) i folią przewodzącą prąd (5)
monokrystaliczne lub polikrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne (8), korzystnie wykonane w technologii
metalizacji kanałowej (MWT), przy czym folia przewodząca prąd (5) zaopatrzona jest na swej
powierzchni w elektrody ujemne (7) i elektrody dodatnie (6), na które nałożone są poprzez otwory
perforowane tego ogniwa emitery (12), natomiast na elektrody ujemne (7) nałożone są jego kontakty
bazowe (13), natomiast pomiędzy tymi emiterami i kontaktami bazowymi umieszczona jest powłoka
lepiszcza – kleju przewodzącego (14) z obszarami wyizolowanymi (15) nieprzewodzącymi prądu
elektrycznego, łącząca ze sobą te kontakty z folią przewodzącą (5), przy czym wszystkie elementy tego
modułu są zlaminowane ze sobą tworząc jeden monolit.

Twórca

Dawid Cycoń, Sławomir Chrobak, Marcin Pyzik, Wiktor Chochorowski

Klasyfikacja MKP

H01L 31/0224, H01L 31/048

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

EP 15460099.3 z dnia 26.10.2015r.

Status

Postępowanie w toku

Numer prawa wyłącznego:

-
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Nazwa wynalazku (polska):

Fotowoltaiczny moduł fasady wentylowanej oraz zestaw wewnętrznych elementów tej fasady
mocujących ja do ścian frontowych budynku i łączących ten moduł z wewnętrzną częścią jego fasady

Nazwa wynalazku (angielska):

A photovoltaic module for ventilated facade and a set of inner components of the facade fixing it to
face walls of a building and joining the module with the inner structure of the facade

Opis wynalazku:

Przedmiotem wynalazku jest fotowoltaiczny
moduł fasady wentylowanej, zawierający panel
fotowoltaiczny składający się z przedniej i tylnej
prostokątnej tafli szklanej oraz przylegających
do nich folii laminacyjnych i umieszczonego
pomiędzy nimi zestawu ogniw fotowoltaicznych,
usytuowanych
w
rzędach
równoległych
względem siebie i oddzielonych od siebie
ścieżkami elektrycznymi, przy czym wszystkie
te elementy są zlaminowane ze sobą, tworząc
jeden
monolit,
wyposażony
w
puszki
z przewodami solarnymi i złączkami którego
istota polega na tym, że tylna tafla szklana (4)
panela fotowoltaicznego (1) połączona jest nierozłącznie z półkami (3) pionowo usytuowanych
aluminiowych profili nośnych (2), mających w przekroju poprzecznym kształt T-owy, których środniki (6)
na swych obu końcach mają wykonane profilowe zaczepy (7 i 7’), a ponadto do dolnego boku
zlaminowanych ze sobą tylnej tafli szklanej (4) i przedniej tafli szklanej (10) tego panela przylega półka
membrany (56), spoczywająca na poziomej półce (55) metalowego kątownika równoramiennego (54).
Wynalazek zgłoszony do opatentowania przez Emitenta oraz jego spółkę zależną ML System+ Sp. z o.o.

Twórca

Dawid Cycoń, Edyta Stanek, Olga Stanek

Klasyfikacja MKP

H02S 20/26, E04F 13/08, F24J 2/46, F24J 2/52

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

EP 15460114.0 z dnia 15.12.2015r.

Status

Postępowanie w toku

Numer prawa wyłącznego:

-

Nazwa wynalazku (polska):

System przekształcenia rozproszonej energii odnawialnej w energię użytkową

Nazwa wynalazku (angielska):

A system for converting distributed renewable energy into usable energy

Opis wynalazku:

Przedmiotem
wynalazku
jest
system
przekształcania
rozproszonej
energii
odnawialnej w energię użytkową wytwarzanej
zarówno przez generatory fotowoltaiczne, jak
i generatory wytwarzające energię odnawialną
innego typu niż fotowoltaiczne połączone
elektrycznie ze sobą szeregowo, tworząc sieć
prądu stałego zakończoną stacją przetwórczą
o mocy równej sumie mocy wytwarzanej przez
te generatory charakteryzuje się tym, że stanowi
go główna jednostka przetwórcza DC/AC (2)
połączona zwrotnie z co najmniej jednym
modułem kontrolera MPPT (3), dostosowanym
do współpracy z panelami fotowoltaicznymi
i zwrotnie z modułem kontrolera ładowania
baterii akumulatorów (4) oraz co najmniej jeden moduł kontrolera MPPT (5) dostosowany do współpracy
z generatorami energii odnawialnej innymi niż fotowoltaiczne i moduł kontrolera stacji ładowania
pojazdów (6), przy czym zarówno główna jednostka przetwórcza (2), jak i moduły kontrolerów MPPT
(3 i 5) oraz moduł ładowania baterii akumulatorów (4) połączone są równolegle ze wspólną magistralą
napięciową (7) o podwyższonym napięciu stałym.

Twórca

Wiktor Chochorowski, Dawid Cycoń, Edyta Stanek, Olga Stanek

Klasyfikacja MKP

H02J 13/00, H02J 3/38, H02J 7/35

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

EP 15460113.2 z dnia 10.09.2015 r.

Status

Postępowanie w toku

Numer prawa wyłącznego:

-
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Nazwa wynalazku (polska):

Lamela modułu fotowoltaicznego i sposób jej łączenia z tym modułem

Nazwa wynalazku (angielska):

A blind slat for photovoltaic module and a method of joining it with the module

Opis wynalazku:

Przedmiotem wynalazku jest lamela modułu
fotowoltaicznego i sposób jej łączenia z tym
modułem,
zawierająca
laminat
szklany
w kształcie płaskich tafli o budowie warstwowej
zawierającego lub nie ogniwo fotowoltaiczne,
która charakteryzuje się tym, że w module
fotowoltaicznym
wykorzystującym
ogniwa
fotowoltaiczne lamelę tę stanowi laminat (1)
o budowie warstwowej, składający się z co najmniej dwóch warstw zewnętrznych (2 i 3), które stanowią
tafle szklane o grubości wynoszącej od 0,5mm do 1,8mm, hartowane chemicznie w kąpieli solankowej
połączone ze sobą trwale za pomocą dwóch warstw folii laminacyjnych (4 i 5) pomiędzy którymi
umieszczona jest połączona z nimi trwale warstwa ogniw fotowoltaicznych (6) z absorberem.

Twórca

Wiktor Chochorowski, Dawid Cycoń, Edyta Stanek, Olga Stanek

Klasyfikacja MKP

H01L 31/048, H02S 20/22

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

EP 15460115.7 z dnia 15.12.2015r.

Status

Postępowanie w toku

Numer prawa wyłącznego:

-

Nazwa wynalazku (polska):

Warstwowy termoizolacyjny moduł fotowoltaiczny.

Nazwa wynalazku (angielska):

A laminated thermally insulating photovoltaic module

Opis wynalazku:

Przedmiotem
wynalazku
jest
warstwowy
termoizolacyjny
moduł
fotowoltaiczny,
zawierający okładzinę zewnętrzną, którą stanowi
panel fotowoltaiczny utworzony z dwóch tafli
szklanych z przylegającymi do nich foliami
elektroizolacyjnymi,
pomiędzy
którymi
umieszczony jest układ ogniw fotowoltaicznych,
połączonych ze sobą elektrycznie, i wyposażony
jest w przyłącz i przewody fotoelektryczne, przy
czym elementy te zlaminowane są ze sobą za
pomocą tych folii tworząc jeden monolit tego
panelu, do którego wewnętrznej tafli szklanej
przylega płytowy rdzeń z pianki izolacyjnej,
osłonięty jego okładziną tylną którego istota
polega na tym, że panel fotowoltaiczny (1) tego
modułu posiada przednią taflę szklaną (4) i dolną
taflę szklaną (6), wykonane ze szkła hartowanego
chemicznie o grubości 0,5mm-1,8mm. Obie te tafle szklane zlaminowane są wraz z układem ogniw
fotowoltaicznych (9) za pomocą folii enkapsulacyjnych (5 i 7), natomiast płytowy rdzeń (3) tego modułu
wykonany jest z prężnej pianki termoizolacyjnej o wysokiej adhezji do powierzchni łączonych trwale
z nim elementów, a przylegająca do niego okładzina tylna (2) wykonana jest korzystnie z blachy
aluminiowej anodowanej o grubości 0,4-0,6mm.

Twórca

Dawid Cycoń, Wiktor Chochorowski

Klasyfikacja MKP

H01L 31/048, H02S 20/22, H02S 20/23, H02S 20/26, H02S 40/34

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

EP 16460005.8 z dnia 03.02.2016r.

Status

Postępowanie w toku

Numer prawa wyłącznego:

-
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Nazwa wynalazku (polska):

Sposób wytwarzania cienkowarstwowego konwertera promieniowania elektromagnetycznego
opartego na strukturze quasizerowymirowej oraz cienkowarstwowy konwerter promieniowania
elektromagnetycznego oparty na strukturze quasizerowymiarowej wytworzony tym sposobem

Nazwa wynalazku (angielska):

Method of manufacture thin layer electromagnetic radiation converter base on quasi-zero structure and thin
layer electromagnetic radiation converter base on quasi-zero structure produced by this method.

Opis wynalazku:

Cienkowarstwowy konwerter promieniowania
elektromagnetycznego oparty na strukturze
quasizerowymiarowej
kropek
kwantowych,
posiadający strukturę warstwową wyposażoną
w elektrodę dodatnią i elektrodę ujemną
charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch
zewnętrznych płytek szklanych (1 i 2)
o grubościach g = 0,5-4,0mm, hartowanych
termicznie lub wzmocnionych chemicznie
metodą jonów w kąpieli solankowej, których
powierzchnie
wewnętrzne
połączone
są
nierozłącznie z transparentnymi warstwami
przewodzącymi z tlenków metali korzystnie TCO
(3 i 4) o grubości 400-600nm, wyposażonymi na
swych przeciwległych końcach w elektrodę
dodatnią (7) i elektrodę ujemną (8), przy czym
z warstwą przewodzącą (3) wraz z jej elektrodą dodatnią (7) połączona jest nierozłącznie
nanocząsteczkowa – półprzewodnikowa warstwa z dwutlenku tytanu TiO2 (9) o grubości 500-2000nm,
a z nią połączona jest trawle metodą sprayów warstwa zerowymiarowych struktur kropek kwantowych
(10) o grubości 50-600nm i o średnicy 2-12nm typu QDs, na której osadzona jest również metodą
sprayów wysokowydajna powłoka transportowa (11) typu HTL o grubości 200-5000nm wykonana
z trwałego polimeru przewodzącego prąd elektryczny, korzystnie typu „PEDOT”, na której umieszczona
jest elektroda ujemna (8) wraz z warstwą przewodzącą (4), które połączone są z drugą płytką szklaną
(2), której ścianki boczne są zlaminowane obwodowo za pomocą foli laminacyjnej (12) korzystnie typu
„EVA” ze ściankami bocznymi obu warstw przewodzących (3 i 4), warstwy transportowej HTL (11)
warstwy kropek kwantowych QDs (10) i warstwy półprzewodnikowej TiO2 (9), oraz ze ściankami
bocznymi pierwszej płytki (1) tworząc monolityczny cienkowarstwowy konwerter promieniowania
elektromagnetycznego.

Twórca

Dawid Cycoń, Wiktor Chochorowski, Paweł Kwaśnicki

Klasyfikacja MKP

H01S 5/343, H01L 31/00

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

P.418407 z dnia 20.08.2016r.

Status

Postępowanie w toku

Numer prawa wyłącznego:

-

Nazwa wynalazku (polska):

Moduł fotowoltaiczny o falowodowej transmisji światła o zwiększonej uniwersalności jego stosowania.

Nazwa wynalazku (angielska):

Photovoltaic module with waveguide transmission of light with increased versatility of its use.

Opis wynalazku:

Moduł fotowoltaiczny o falowodowej transmisji światła
i o zwiększonej uniwersalności jego stosowania, według
wynalazku charakteryzuje się tym, że składa się ze
zlaminowanych ze sobą pierwszej zewnętrznej płaskiej tafli
(2) i wewnętrznej płaskiej tafli szklanej (3) z naniesioną na
nią co najmniej jedną warstwą konwertera fali
elektromagnetycznej (4) tworzących razem warstwowy
podzespół płaskiej płyty (1) oraz z drugiej zewnętrznej
płaskiej tafli szklanej (6), przy czym pomiędzy wewnętrzną
płaską taflą szklaną (3) i drugą zewnętrzną płaską taflą
szklaną (6) umieszczona jest profilowa ramka dystansowa
(7) połączona z nimi nierozłącznie, a obrzeże dolnej
powierzchni pierwszej zewnętrznej płaskiej tafli szklanej (2)
połączone jest nierozłącznie z jednym czołem profilowej
ramki (9) mającej w przekroju poprzecznym kształt litery „Z”,
a do wewnętrznej powierzchni tej ramki oraz do bocznych ścian wewnętrznej płaskiej tafli szklanej (3)
przymocowane są nierozłącznie na ich obwodach listwowe podzespoły warstwowe (12) krzemowych
ogniw fotowoltaicznych (13), a utworzony przez obie profilowe ramki (7 i 9) oraz wewnętrzną
powierzchnię drugiej zewnętrznej płaskiej tafli szklanej (6) profilowy obwodowy kanałek wypełniony jest
masą uszczelniającą (19), zaś na końcu jednego dłuższego boku tego modułu osadzony jest w tej masie
konektor (20) przylegający do tej profilowej ramki (9), na której końcu wykonany jest otwór (22), z którego
wyprowadzony jest na zewnątrz za pomocą krytych spoiwem i izolowanych taśm miedzianych (23 i 24)
biegun dodatni oraz biegun ujemny połączonych ze sobą szeregowo albo równolegle, krzemowych
ogniw fotowoltaicznych (13), zaś z obu stron tego konektora wystają na zewnątrz dwa przewody
elektryczne (21) bieguna dodatniego i bieguna ujemnego.

Twórca

Dawid Cycoń, Wiktor Chochorowski, Paweł Kwaśnicki

Klasyfikacja MKP

H01S5/343, H01L/31/00, H01L 31/048, B32B7/00, B32B37/00, H01L31/0236

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

P.423436 z dnia 20.08.2016 r.

Status

Postępowanie w toku

Numer prawa wyłącznego:

-
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Nazwa wynalazku (polska):

Sposób wytwarzania płyty szklanej świetlnej emitującej fale elektromagnetyczne i płyta szklana
wytwarzania tym sposobem.

Nazwa wynalazku (angielska):

Method of manufacture electromagnetic waves emitting glass plate and glass plate produced by this
method.

Opis wynalazku:

Sposób wytwarzania płyty szklanej
świetlnej
emitującej
fale
elektromagnetyczne, polegający na
konwersji fali elektromagnetycznej
docierającej
do
warstwowego
konwertera charakteryzujący się
tym, że na jedną powierzchnię tafli
szklanej (2) wykonanej ze szkła
zwykłego lub umocnionego termicznie do stanu hartowanego o grubości a= 2 mm do 12 mm typu float,
lub tafli szklanej (2) wykonanej ze szkła cienkiego lub ultracienkiego typu float o grubości a= 0,5 mm do
1,8 mm, w tym hartowanego chemicznie, nanosi się sekwencyjnie co najmniej jedną warstwę
falowodową (3) konwertera fali elektromagnetycznej (4), na którą nanosi się w części środkowej jej
powierzchni warstwę aktywną falowodową (7), a następnie na tak nałożone warstwy (3 i 7) nanosi się
zewnętrzną warstwę falowodową (8) konwertera (4).

Twórca

Dawid Cycoń, Wiktor Chochorowski, Paweł Kwaśnicki

Klasyfikacja MKP

B32B 17 /10, B60S 1/08, C03C17/34, C03C 17/34, G02F2/00

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

P.423437 z dnia 13.11.2017 r.

Status

Postępowanie w toku

Numer prawa wyłącznego:

-

Źródło: Emitent

Tabela: Zgłoszone wzory przemysłowe
Wzór przemysłowy:

Rodzaj znaku wzoru
przemysłowego:

Znak graficzny

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

Wp.20753, 04.03.2013 r.

Numer prawa wyłącznego:

Rp.19823

Klasyfikacja lokarneńska:

32.00

Wzór przemysłowy:

Rodzaj znaku wzoru
przemysłowego:

Znak graficzny

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

Wp.20754, 04.03.2013 r.

Numer prawa wyłącznego:

Rp.19830

Klasyfikacja lokarneńska:

32.00
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Wzór przemysłowy:

Rodzaj znaku wzoru
przemysłowego:

Znak graficzny

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

Wp.20756, 04.03.2013

Numer prawa wyłącznego:

Rp.19833

Klasyfikacja lokarneńska:

32.00

Wzór przemysłowy:

Rodzaj znaku wzoru
przemysłowego:

Znak graficzny

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

Wp.20755, 04.03.2013

Numer prawa wyłącznego:

Rp.19832

Klasyfikacja lokarneńska:

32.00

Źródło: Emitent

Tabela: Zgłoszone wzory użytkowe
Wzór użytkowy:

Wiata parkingowa

Opis:

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wiata parkingowa o lekkiej i sztywnej konstrukcji oraz o zwiększonej
wytrzymałości mechanicznej, której zadaszenie wyposażone jest w zestaw paneli fotowoltaicznych
wykonanych na bazie zlaminowanych ze sobą ogniw fotowoltaicznych i ultra cienkich szkieł.

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia: W.125098, 09.05.2016 r.
Twórcy:

Dawid Cycoń, Andrzej Kopecki, Edyta Stanek, Olga Stanek

Status:

Prawo ochronne przyznane

Wzór użytkowy:

Pakiet szybowy jednokomorowy

Opis:

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pakiet szybowy jednokomorowy o zredukowanej masie
i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, przeznaczony do wyposażenia okien budynków
mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia: W.125595, 16.09.2016 r.
Twórcy:

Dawid Cycoń, Sławomir Chrobak

Status:

Postępowanie w toku

Wzór użytkowy:

Pakiet szybowy dwukomorowy

Opis:

Przedmiotem wzoru użytkowego jest pakiet szybowy dwukomorowy o zredukowanej masie
i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, przeznaczony do wyposażenia okien budynków
mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia: W.125596, 16.09.2016 r.
Twórcy:

Dawid Cycoń, Sławomir Chrobak

Status:

Postępowanie w toku

Źródło: Emitent
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11.3.

Znaki towarowe

Tabela: Znaki towarowe Emitenta zgłoszone do rejestracji jako wspólnotowe znaki towarowe OHIM (Office for harmonization
in the internal market (trade marks and designs) – Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory),
obecnie European Union Intellectual Property Office (pol. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), tj. urzędzie
Unii Europejskiej odpowiedzialnym za rejestrację wspólnotowych znaków towarowych (Community trade marks) i
wspólnotowych wzorów przemysłowych (registered Community designs) na rynku europejskim z siedzibą w Alicante
Nazwa znaku towarowego/grafika:

ML SYSTEM

Rodzaj znaku towarowego:

słowny

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

012024501, 30.07.2013 r.

Status:

ochrona przyznana

Klasyfikacja nicejska:

9, 11, 35, 37, 42

Nazwa znaku towarowego/grafika:

Rodzaj znaku towarowego:

słowno-graficzny

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

017318924, 12.10.2017 r.

Status:

postępowanie w toku

Klasyfikacja nicejska:

9, 11, 37, 42

Nazwa znaku towarowego/grafika:

Rodzaj znaku towarowego:

słowno-graficzny

Numer zgłoszenia i data zgłoszenia:

017319005, 12.10.2017 r.

Status:

postępowanie w toku

Klasyfikacja nicejska:

9, 11, 37, 42

Źródło: Emitent

12.

Informacje o tendencjach

12.1.

Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz
kosztach i cenach sprzedaży

Produkcja oraz sprzedaż
Produkcja oraz skonsolidowana wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta w 2018 r. do Daty Prospektu jest
o ok. 13% wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Głównym powodem wzrostu produkcji oraz przychodów
ze sprzedaży jest rosnący popyt na produkty oferowane przez Emitenta wpływający na większą liczbę podpisanych
i realizowanych kontraktów.
Zapasy
Poziom zapasów Grupy Emitenta w Dacie Prospektu jest wyższy w porównaniu do stanu na koniec ostatniego roku
obrachunkowego o ok. 42%. Zwiększenie stanu zapasów, a w szczególności produktów związane jest ze wzrostem produkcji
w związku z realizowanymi kontraktami.
Ceny sprzedaży
W bieżącym roku obrotowym do Daty Prospektu Emitent nie dokonywał zasadniczych zmian w zakresie cen oferowanych
produktów. Średnia cena za Wp standardowego modułu fotowoltaicznego opartego o ogniwa krzemowe, produkowanego
przez Emitenta, zgodnie z globalnymi trendami branży, wykazuje niewielką tendencję malejącą.
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Koszty operacyjne
W związku ze znacznie większą produkcją oraz wyższymi przychodami ze sprzedaży, łączna wartość zmiennych kosztów
operacyjnych Grupy Emitenta uległa zwiększeniu, w przybliżeniu na poziomie porównywalnym do wzrostu przychodów ze
sprzedaży. Koszty stałe działalności Grupy Emitenta w 2018 r. do Daty Prospektu pozostają na poziomie zbliżonym
analogicznego okresu roku poprzedniego.

12.2.

Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań,
zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć
znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku
obrachunkowego

W ocenie Zarządu Emitenta na jego perspektywy i rozwój mogą wpłynąć w okresie do końca bieżącego roku
obrachunkowego następujące tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia:






tempo wzrostu PKB oraz inne czynniki makroekonomiczne (w tym przede wszystkim tempo wzrostu wynagrodzeń, stopa
bezrobocia, wysokość stóp procentowych, dochody budżetu centralnego oraz budżetów samorządowych) wpływających
na skłonność do realizacji nowych inwestycji infrastrukturalnych,
polityka państw w zakresie finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii,
ceny energii elektrycznej wpływające na stopień opłacalności inwestycji zawierających instalacje fotowoltaiczne,
znaczące zmiany poziomu stóp procentowych wpływające na koszty finansowe zobowiązań odsetkowych Grupy
Emitenta,
zmiana regulacji lub urzędowych interpretacji regulacji odnoszących się do działalności prowadzonej przez Grupę, które
uniemożliwiłyby lub uczyniły nieopłacalnym prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty Grupy
w dotychczasowym zakresie i rozmiarze.

Poza informacjami wymienionymi powyżej oraz w punkcie 1 i 2 Części II Prospektu, Emitentowi nie są znane inne tendencje,
niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć istotny
wpływ na perspektywy Grupy Emitenta do końca bieżącego roku obrachunkowego.

13.

Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe

Prospekt nie zawiera prognoz lub też wyników szacunkowych. Do Daty Prospektu Emitent nie publikował żadnych prognoz
lub wyników szacunkowych.

14.

14.1.

Organy administracyjne, zarządcze i nadzorcze oraz osoby zarządzające
wyższego szczebla
Osoby zarządzające i nadzorujące oraz osoby zarządzające wyższego szczebla

14.1.1. Zarząd Emitenta

Dawid Cycoń – Prezes Zarządu Emitenta
Dawid Cycoń pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, adres: Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie. Ponadto jest zatrudniony
w Spółce na stanowisku dyrektora ds. badań i rozwoju. Dawid Cycoń jest też akcjonariuszem Emitenta (poprzednio był
wspólnikiem Emitenta działającego w formie spółki jawnej i spółki z o.o.). Jest też prezesem zarządu ML System+ Sp. z o.o.
(spółki zależnej, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale i głosach).
Poza pełnieniem powyższych funkcji nie prowadzi innej działalności gospodarczej i zawodowej, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta.
Dawid Cycoń jest mężem Edyty Stanek, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta. Nie ma powiązań
rodzinnych z pozostałymi członkami organów Emitenta. Jest też szwagrem dla Kingi Stanek-Lebiedowicz (prokurent
Emitenta) oraz Olgi Stanek (członek zarządu ML System+ Sp. z o.o.).
Dawid Cycoń jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie – specjalność Zarządzanie
Produkcją. Przez 12 lat piastował samodzielne funkcje specjalisty oraz kierownika w pionach marketingu i sprzedaży takich
spółek jak: Optimus S.A., Fakro Sp. z o.o. (oraz s.c.), Reynaers Polska Sp. z o.o. Jako dyrektor ds. badań i rozwoju w Spółce
współtworzył strategie rozwoju Emitenta w oparciu o rozwój i transfer wyników prac badawczych do skali przemysłowej. Był
pomysłodawcą i realizatorem Fotowoltaicznego Centrum Badawczego ML System. Jest współautorem 14 zgłoszeń
patentowych, 4 wzorów użytkowych i 4 wzorów przemysłowych, a także publikacji z zakresu ogniw fotowoltaicznych III
generacji. W przeszłości był wspólnikiem WAYPL Bilewski Sp.j. (do 2014 r.), wspólnikiem i prezesem zarządu SOLAR
POWER SYSTEMS Sp. z o.o. (zlikwidowana i wykreślona z rejestru przedsiębiorców). Prowadzi jednoosobową działalność
gospodarczą pod firmą ML System Dawid Cycoń (od 30 września 2016 r. zawieszona).
Dawid Cycoń nie został nigdy skazany wyrokiem związanym z przestępstwami oszustwa, jak również nigdy nie otrzymał
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
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emitenta, jak również nigdy nie otrzymał zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta. W okresie ostatnich 5 lat nie był oskarżony publicznie i nie nałożono na niego sankcji przez organy ustawowe i
regulacyjne, w tym przez organizacje zawodowe. Nie był także członkiem organów ani nie pełnił funkcji osoby zarządzającej
wyższego szczebla w podmiotach, w których w okresie poprzednich 5 lat były przypadki upadłości, zarządu komisarycznego
lub likwidacji, z zastrzeżeniem likwidacji SOLAR POWER SYSTEMS Sp. z o.o., przy czym rozwiązanie spółki i jej likwidacja
nastąpiły po zbyciu przez Dawida Cycoń udziałów w tej w spółce oraz zaprzestaniu pełnienia przez niego funkcji prezesa
zarządu w tej spółce.

Anna Warzybok – Wiceprezes Zarządu Emitenta
Anna Warzybok pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, adres: Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie. Ponadto jest
zatrudniona w Spółce na stanowisku Dyrektora ds. Finansów i Inwestycji.
Poza pełnieniem powyższych funkcji nie prowadzi innej działalności gospodarczej i zawodowej, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta. Nie ma powiązań rodzinnych z członkami organów Emitenta.
Anna Warzybok jest absolwentką ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim (tytuł magistra uzyskała w 2005 r.), europeistyki
w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (tytuł licencjata uzyskała w 2005 r.) oraz studiów podyplomowych
na Uniwersytecie Jagiellońskim i Wyższej Szkole Administracji i Praworządności w Hoff w Bawarii (Zarządzanie projektami
i funduszami UE, ukończone w 2007 r.). Jest słuchaczem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie (Controlling i finanse przedsiębiorstw) oraz doktorantką na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uczestniczyła w kurasach: „Bulletproof Managers” – doskonalenie umiejętności
managerskich (w 2016 r.), „Zaawansowany controlling operacyjny” (lata 2014 – 2015), „Analiza finansowa – kurs
zaawansowany”, (lata 2014 – 2015), „Finanse w projekcie w oparciu o PMI-PMBoK” (w 2009 r.), „Zarządzanie projektami
w oparciu o PMI-PMBoK” (w 2009 r.), MS Project (w 2009 r.). Jest certyfikowanym kierownikiem projektów (IPMA C, Prince2
Practitioner) oraz akredytowanym Konsultantem Funduszy Europejskich. Anna Warzybok jest też autorką i współautorką
artykułów naukowych z zakresu zarządania projektami. Pełni też funkcję trenera i szkoleniowca z zakresu zarządzania
projektami na kursach certyfikujących kierowników projektów oraz studiach podyplomowych (ponad 700 godzin w ciągu
ostatnich 5 lat).
W Spółce zatrudniona od marca 2013 r. początkowo jako specjalista ds. projektów. Od kwietnia 2015 r. zatrudniona na
stanowisku zastępcy dyrektora ds. badań i rozwoju, a od września 2017 r. na stanowisku dyrektora ds. finansów i inwestycji.
Od 1 września 2017 r. pełni funkcję członka Zarządu Emitenta, a od 23 stycznia 2018 r. Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
W poprzednich miejscach pracy odpowiadała jako kierownik projektów za zarządzanie projektami rozwojowymi
i infrastrukturalnymi dla podmiotów publicznych i prywatnych.
Nie pełniła ani nie pełni żadnych funkcji w innych spółkach prawa handlowego.
Anna Warzybok nie została nigdy skazana wyrokiem związanym z przestępstwami oszustwa, jak również nigdy nie otrzymała
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta, jak również nigdy nie otrzymała zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta. W okresie ostatnich 5 lat nie była oskarżona publicznie i nie nałożono na nią sankcji przez organy ustawowe
i regulacyjne, w tym przez organizacje zawodowe. Nie była także członkiem organów ani nie pełniła funkcji osoby
zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, w których w okresie poprzednich 5 lat były przypadki upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji.
14.1.2. Rada Nadzorcza

Edyta Stanek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Emitenta
Edyta Stanek pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta, adres: Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie. Jest też
akcjonariuszem Emitenta (poprzednio była wspólnikiem Emitenta działającego w formie spółki jawnej i spółki z o.o.).
Poza pełnieniem powyższych funkcji nie prowadzi innej działalności gospodarczej i zawodowej, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta.
Edyta Stanek jest żoną Dawida Cycoń, Prezesa Zarządu Emitenta. Nie ma powiązań rodzinnych z pozostałymi członkami
organów Emitenta. Jest też siostrą Kingi Stanek-Lebiedowicz (prokurent Emitenta) oraz Olgi Stanek (członek zarządu
ML System+ Sp. z o.o.).
Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej (tytuł magistra inżyniera uzyskała
w 2005 r.), uczestniczyła w kursach i szkoleniach z zakresu controllingu i zarządzania (m.in. „The Bulletproof Managers”
– doskonalenie umiejętności managerskich). Jest autorka i współautorką artykułów naukowych z dziedziny fotowoltaiki.
Edyta Stanek jest założycielką Emitenta, pierwotnie działającego w formie spółki jawnej. Posiada ponad ośmioletnie
doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwem, jako wspólnik Emitenta działającego do 31 maja 2012 r.
w formie spółki jawnej, a od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. pełniąc funkcję prezesa zarządu Emitenta działającego
podówczas w formie spółki z o.o. Posiada doświadczenie w operacyjnym zarządzaniu projektami (jako kierownik zespołu
badawczego w latach 2012-2014), praktyczne doświadczenie w strategicznym zarządzaniu projektami z portfela
badawczego, inwestycyjnego oraz jakości obsługi klienta (B2B). Była odpowiedzialna za transformację Emitenta z firmy
wykonawczej świadczącej usługi w budownictwie w firmę produkcyjną oraz za pozyskanie pierwszych zezwoleń w Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Do 30 listopada 2017 r. była kierownikiem transferu technologii w Spółce.
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Nie pełniła ani nie pełni żadnych funkcji w innych spółkach prawa handlowego.
Edyta Stanek nie została nigdy skazana wyrokiem związanym z przestępstwami oszustwa, jak również nigdy nie otrzymała
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta, jak również nigdy nie otrzymała zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta. W okresie ostatnich 5 lat nie była oskarżona publicznie i nie nałożono na nią sankcji przez organy ustawowe
i regulacyjne, w tym przez organizacje zawodowe. Nie była także członkiem organów ani nie pełniła funkcji osoby
zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, w których w okresie poprzednich 5 lat były przypadki upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji.

Piotr Charzewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta
Piotr Charzewski pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, adres: Zaczernie 190 G, 36-062
Zaczernie. Jest też członkiem komitetu audytu Emitenta.
Poza pełnieniem powyższych funkcji nie prowadzi innej działalności gospodarczej i zawodowej, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta. Nie ma powiązań rodzinnych z członkami organów Emitenta.
Piotr Charzewski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wykonuje zawód adwokata w formie
indywidualnej kancelarii adwokackiej (jednoosobowa działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat
Piotr Charzewski). Posiada doświadczenie w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz w doradztwie
– jako adwokat – podmiotom gospodarczym, w tym spółkom giełdowym.
Jest wspólnikiem AXLEGE Sp. z o.o., ADIUVARE Sp. z o.o., ADIUVARE I Sp. z o.o., ADIUVARE II Sp. z o.o., ADIUVARE III
Sp. z o.o. oraz ADIUVARE IV Sp. z o.o. Pełni też funkcję kuratora, o którym mowa w art. 42 Kodeksu cywilnego, w spółkach
LCGROUP Rzeszów Sp. z o.o. oraz Spółka EKOPOL Sp. z o.o.
Piotr Charzewski nie został nigdy skazany wyrokiem związanym z przestępstwami oszustwa, jak również nigdy nie otrzymał
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta, jak również nigdy nie otrzymał zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta. W okresie ostatnich 5 lat nie był oskarżony publicznie i nie nałożono na niego sankcji przez organy ustawowe
i regulacyjne, w tym przez organizacje zawodowe. Nie był także członkiem organów ani nie pełnił funkcji osoby zarządzającej
wyższego szczebla w podmiotach, w których w okresie poprzednich 5 lat były przypadki upadłości, zarządu komisarycznego
lub likwidacji, z zastrzeżeniem powyżej wskazanych kuratel.

Aneta Cwynar – członek Rady Nadzorczej Emitenta
Aneta Cwynar pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, adres: Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie. Jest też
członkiem komitetu audytu Emitenta.
Poza pełnieniem powyższych funkcji nie prowadzi innej działalności gospodarczej i zawodowej, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta. Nie ma powiązań rodzinnych z członkami organów Emitenta.
Aneta Cwynar jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Kierunek
Zarządzanie i Marketing. W dniu 11 października 2005 r. została wpisana do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (numer: 10546). W czerwu 2007 r. zdała egzamin dyplomowy zorganizowany
przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ze znajomości międzynarodowej sprawozdawczości finansowej akredytowany
przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
Jest zatrudniona w Urzędzie Gminy Świlcza. Współpracuje poza tym jako biegły rewident z firmami audytorskimi. Od kwietnia
2015 r. pełni funkcję Skarbnika Gminy Świlcza. Jest członkiem rady nadzorczej Lokalny Fundusz Pożyczkowy Samorządowa
Polska Ząbki Sp. z o.o. oraz członkiem rady nadzorczej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o. Do
2013 r. pełniła funkcję członka rady nadzorczej Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o.
Aneta Cwynar nie została nigdy skazana wyrokiem związanym z przestępstwami oszustwa, jak również nigdy nie otrzymała
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta, jak również nigdy nie otrzymała zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta. W okresie ostatnich 5 lat nie była oskarżona publicznie i nie nałożono na nią sankcji przez organy ustawowe
i regulacyjne, w tym przez organizacje zawodowe. Nie była także członkiem organów ani nie pełniła funkcji osoby
zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, w których w okresie poprzednich 5 lat były przypadki upadłości, zarządu
komisarycznego lub likwidacji.

Piotr Solorz – członek Rady Nadzorczej Emitenta
Piotr Solorz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, adres: Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie.
Piotr Solorz jest członkiem zarządu ADDVENTURE spółka z o.o. w Krakowie, która jest doradcą finansowym Emitenta.
Nie ma żadnych powiązań rodzinnych z pozostałymi członkami organów Emitenta.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie i uzyskał tytuł magistra prawa i magistra geografii.
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Obecnie Piotr Solorz jest członkiem zarządu i wspólnikiem ADDVENTURE spółka z o.o. w Krakowie, wspólnikiem
ADDVENTURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy sp.k. w Krakowie, zastępcą przewodniczącej rady
nadzorczej Mercator Medical S.A. w Krakowie, członkiem zarządu AUTIS Sp. z o.o. w Krakowie, członkiem rady nadzorczej
„Monitor SM” Sp. z o.o., członkiem zarządu i wspólnikiem Trapezunt Sp. z o.o. w Krakowie oraz Trabzon Sp. z o.o.
w Krakowie. Prowadzi ponadto jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Piotr Solorz ADD”.
Piotr Solorz był członkiem zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. w Krakowie (obecnie TRIGON Dom Maklerski
S.A.), członkiem rady nadzorczej PENETRATOR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Krakowie, członkiem rady
nadzorczej INTERSPORT POLSKA S.A. w Krakowie, wspólnikiem IBANQ Spółka Akcyjna i Wspólnicy sp.k. w Warszawie
oraz wspólnikiem i członkiem zarządu ACCOMPANY sp. z o.o. w Krakowie (obecnie Sotis Assessment&Diagnostics Sp.
z o.o. w Krakowie), wspólnikiem AUTIS sp. z o.o. w Krakowie, członkiem rady nadzorczej OTCF sp. z o.o. w Krakowie,
członkiem rady nadzorczej Canesco S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie, wspólnikiem i członkiem zarządu AUTIS
Europe Sp. z o.o., wspólnikiem i członkiem zarządu Brestia Sp. z o.o., wspólnikiem i członkiem zarządu Mercator Opero
Disposables sp. z o.o. (obecnie Mercator Opero Sp. z o.o.), prezesem Zarządu KW Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. w Krakowie, wspólnikiem i członkiem zarządu Blackbill Polska Sp. z o.o. (obecnie Finiata Sp. z o.o.).
Poza zajmowaniem powyżej wymienionych stanowisk oraz posiadaniem pakietów akcji spółek publicznych zapewniających
mniej niż 1% głosów na walnych zgromadzeniach takich spółek, Piotr Solorz nie pełnił w okresie poprzednich pięciu lat, jak
również nie pełni na chwilę obecną funkcji członka zarządu, członka rady nadzorczej, wspólnika, akcjonariusza lub partnera
w innych spółkach prawa handlowego.
Piotr Solorz nie został nigdy skazany wyrokiem związanym z przestępstwami oszustwa, jak również nigdy nie otrzymał
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta, jak również nigdy nie otrzymał zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta. W okresie ostatnich 5 lat nie był oskarżony publicznie i nie nałożono na niego sankcji przez organy ustawowe
i regulacyjne, w tym przez organizacje zawodowe. Nie był także członkiem organów ani nie pełnił funkcji osoby zarządzającej
wyższego szczebla w podmiotach, w których w okresie poprzednich 5 lat były przypadki upadłości, zarządu komisarycznego
lub likwidacji, z tym że w dniu 13 maja 2013 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
Wydział VIII Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych (sygn. akt VIII GU 16/13/S) ogłoszona została upadłość
z możliwością zawarcia układu spółki Canesco S.A. w Krakowie (zmieniona następnie postanowieniem tego sądu z dnia
14 stycznia 2015 r., sygn. akt VIII GUp 18/13/S, na upadłość likwidacyjną).
Wojciech Armuła – członek Rady Nadzorczej Emitenta
Wojciech Armuła pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, adres: Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie. Jest też
przewodniczącym komitetu audytu Emitenta.
Jest zatrudniony w ADDVENTURE spółka z o.o. w Krakowie, która jest doradcą finansowym Emitenta. Był członkiem rady
nadzorczej Mercator Medical S.A. w Krakowie.
Nie ma żadnych powiązań rodzinnych z pozostałymi członkami organów Emitenta.
Wojciech Armuła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
Ukończył również studia podyplomowe organizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse dla zaawansowanych. Od 2008 r. zatrudniony w Addventure sp. z o.o. na
stanowisku Starszy analityk finansowy. W latach 2006-2008 związany z Domem Maklerskim PENETRATOR S.A. pracując
na stanowisku analityka finansowego. Był zaangażowany w realizację szeregu ofert publicznych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie (m.in. Cyfrowy Polsat, Inteliwise, Rafako, Intersport Polska, Mercator Medical, Ailleron,
Archicom). W latach 1999-2006 zatrudniony w Polinvest sp. z o.o. jako konsultant, realizując i współrealizując projekty
z zakresu wycen przedsiębiorstw, analizy opłacalności inwestycji, studia wykonalności projektów infrastrukturalnych, biznes
planów różnorodnych przedsięwzięć. Od 2006 r. prowadzi zajęcia z zakresu analizy fundamentalnej przedsiębiorstw
Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest ekspertem zewnętrznym Ministerstwa Energii
(od 2016 r.) oraz Instytutu Nafty i Gazu (od 2009 r.) z zakresu aspektów finansowych realizacji projektów energetycznych.
W latach 2009-2015 był ekspertem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (asesor w zakresie działalności inwestycyjnej
przedsiębiorstw). Od 2015 r. jest również coachem Komisji Europejskiej (EASME, Horizon 2020 SME Instrument)
– konsulting i coaching finansowy dla SME.
Nie pełnił ani nie pełni żadnych funkcji w innych spółkach prawa handlowego.
Wojciech Armuła nie został nigdy skazany wyrokiem związanym z przestępstwami oszustwa, jak również nigdy nie otrzymał
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek
emitenta, jak również nigdy nie otrzymał zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek
emitenta. W okresie ostatnich 5 lat nie był oskarżony publicznie i nie nałożono na niego sankcji przez organy ustawowe
i regulacyjne, w tym przez organizacje zawodowe. Nie był także członkiem organów ani nie pełnił funkcji osoby zarządzającej
wyższego szczebla w podmiotach, w których w okresie poprzednich 5 lat były przypadki upadłości, zarządu komisarycznego
lub likwidacji.
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14.2.

Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz
wśród osób zarządzających wyższego szczebla

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie prowadzą interesów prywatnych ani nie wykonują innych obowiązków, które
pozostawałyby w konflikcie z interesami Emitenta, z tym zastrzeżeniem, że:
– pomiędzy członkiem Zarządu (Dawidem Cycoń) a członkinią Rady Nadzorczej (Edytą Stanek) występują powiązania
rodzinne (pozostają w związku małżeńskim),
– członek Zarządu (Dawidem Cycoń) oraz członkini Rady Nadzorczej (Edytą Stanek) są znaczącymi akcjonariuszami
Emitenta i posiadają pakiety akcji, które w Dacie Prospektu zapewniają im kontrolę nad Emitentem,
– członkowie Rady Nadzorczej (Piotr Solorz i Wojciech Armuła) pozostają w relacjach z doradcą finansowym Emitenta (Piotr
Solorz jest wspólnikiem i członkiem zarządu tej spółki, a Wojciech Armuła jest w niej zatrudniony).

15.

Wynagrodzenia i inne świadczenia za ostatni pełny rok obrachunkowy
w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób zarządzających
wyższego szczebla

15.1.

Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub
odroczonych) oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń
w naturze za usługi świadczone na rzecz Spółki lub jej podmiotów zależnych

Tabela: Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta w 2017 r. (w tys. zł)

Podmiot

Dawid Cycoń

Wynagrodzenie
z tytułu pełnionej
funkcji

Wynagrodzenie
z tytułu umowy
o pracę

Pozostałe świadczenia
od Emitenta w związku
z zatrudnieniem lub
świadczeniem usług

Wynagrodzenia
od ML System+
Sp. z o.o.

372,8

197,8

-

12,0

Anna Warzybok*

20,0

40,0

-

-

Zarząd (łącznie):

392,8

237,8

-

12,0

Edyta Stanek

56,9

236,9

11,2******

-

Piotr Charzewski**

52,2

-

-

-

Aneta Cwynar***

-

-

-

-

Piotr Solorz***

-

-

-

-

Wojciech Armuła***

-

-

-

-

23,7

101,8

-

-

-

26,9

-

-

132,8

365,6

Marcin Pyzik****
Sylwester Korzeniak*****
Rada Nadzorcza (łącznie):

-

Źródło: Emitent
* Anna Warzybok pełni funkcję członka Zarządu Emitenta od 1 września 2017 r.
** Piotr Charzewski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta od 16 marca 2017 r.
*** Aneta Cwynar, Piotr Solorz i Wojciech Armuła pełnią funkcję członków Rady Nadzorczej Emitenta od 5 stycznia 2018 r.
**** Marcin Pyzik pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta do 5 stycznia 2018 r.
***** Sylwester Korzeniak pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta do 16 marca 2017 r.
****** Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą z 31 marca 2016 r. ustaliło zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Zgodnie z uchwałą z tytułu pełnionej funkcji Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługiwało wynagrodzenie w kwocie
1.200 złotych brutto miesięcznie, a pozostałym członkom Rady Nadzorczej w kwocie 600 złotych brutto miesięcznie, które
było płatne za każde posiedzenie lub za każde uczestnictwo w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniem, bez względu na
liczbę podjętych uchwał. Emitent pokrywał również udokumentowane koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez
członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do
czasowego wykonywania czynności członka zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza. Uchwała przewidywała również, że
członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do stałego indywidualnego nadzoru przysługuje odrębne wynagrodzenie,
ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą z 16 marca 2017 r. ustaliło nowe zasady wynagradzania członków Rady
Nadzorczej. Zgodnie z uchwałą z tytułu pełnionej funkcji Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie
w kwocie 6.000 złotych brutto miesięcznie, innym członkom Rady Nadzorczej w kwocie 2.500 złotych brutto miesięcznie,
a członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej przysługuje oprócz wynagrodzenia także
dodatek w kwocie 3.000 złotych brutto miesięcznie. Emitent pokrywa również udokumentowane koszty poniesione w związku
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z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza. Uchwała
przewiduje również, że członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do stałego indywidualnego nadzoru przysługuje
odrębne wynagrodzenie, ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. Wynagrodzenia są wypłacane z dołu, do 10.
dnia każdego miesiąca.
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z 7 lipca 2016 r., zmienioną i uzupełnioną uchwałą Rady Nadzorczej z 30 września
2017 r. wynagrodzenie należne Dawidowi Cycoń z tytułu pełnienia funkcji Prezesowi Zarządu wynosi 18.000 złotych netto
miesięcznie i jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne.
Wynagrodzenie może zostać powiększone o dodatkową premię, przy czym wysokość premii uzależniona jest od zysku
Emitenta oraz zrealizowania przez Emitenta określonych zadań i ma charakter uznaniowy. Prezes Zarządu ma dodatkowo
prawo do żądania zwrotu udokumentowanych i faktycznie poniesionych kosztów w związku z pełnioną funkcją.
Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z 30 września 2017 r. Annie Warzybok z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu
przysługuje wynagrodzenie w kwocie 5.000 złotych brutto miesięcznie.
Dawid Cycoń jest ponadto zatrudniony przez Emitenta na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora ds. badań
i rozwoju na czas nieokreślony. Anna Warzybok jest ponadto zatrudniona przez Emitenta na podstawie umowy o pracę na
stanowisku Dyrektora ds. finansów i inwestycji na czas określony, do 31 marca 2018 r.
Emitent zapewniał Dawidowi Cycoń, Annie Warzybok oraz Edycie Stanek służbowy telefon, komputer oraz samochód, przy
czym ze służbowych samochodów ww. wymienieni mogli korzystać także odpłatnie do celów prywatnych. Z tych też
względów możliwość korzystania ze służbowych samochodów do celów prywatnych nie jest ujmowana jako dodatkowe
świadczenie przyznane przez Emitenta członkom jego organów.

15.2.

Ogólna kwota wydzielona na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne

Emitent nie wydzielił ani nie zgromadził środków pieniężnych na świadczenie rentowe, emerytalne lub podobne poza
składkami, których obowiązek opłacania przez Emitenta wynika z obowiązkujących przepisów o ubezpieczeniach
społecznych i zdrowotnych.

16.
16.1.

Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego
Data zakończenia obecnej kadencji, jeśli stosowne, oraz okres, przez jaki osoba ta
sprawowała swoją funkcję

16.1.1. Zarząd
Kadencja Prezesa Zarządu Dawida Cycoń oraz Wiceprezesa Zarządu Anny Warzybok jest wspólna i zakończy się zakończy
się 23 stycznia 2023 r. Mandat każdego z członków Zarządu Emitenta wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Dawid Cycoń pełni
funkcję członka Zarządu Emitenta od 1 czerwca 2012 r., a Prezesa Zarządu Emitenta od 1 lipca 2015 r. Anna Warzybok
pełni funkcję członka Zarządu Emitenta od 1 września 2017 r., a Wiceprezesa Zarządu Emitenta od 23 stycznia 2018 r.
16.1.2. Rada Nadzorcza
Kadencja członków Rady Nadzorczej Edyty Stanek, Piotra Charzewskiego, Anety Cwynar, Piotra Solorza i Wojciecha Armuły
zakończy się 5 stycznia 2023 r. Mandat każdego z członków Rady Nadzorczej Emitenta wygaśnie z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Edyta
Stanek pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od 1 lipca 2015 r., Piotr Charzewski od 16 marca 2017 r., a Aneta Cwynar,
Piotr Solorz i Wojciech Armuła od 5 stycznia 2018 r.

16.2.

Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów
zależnych określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy,
lub stosowne oświadczenie o braku takich świadczeń

Emitent nie zawarł z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych umów o świadczenie usług, które
określałyby inne świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy, aniżeli wynikające z obowiązujących
przepisów prawa za wyjątkiem umów o zakazie konkurencji, o obowiązku zachowania poufności i lojalności z Dawidem
Cycoń, Anną Warzybok, Edytą Stanek oraz Marcinem Pyzik, na podstawie których z tytułu przestrzegania zakazu
konkurencji w okresie 6 miesięcy po ustaniu stosunku pracy każda z wymienionych osób będzie uprawniona do otrzymania
odszkodowania w kwocie brutto 75% kwoty wynagrodzenia należnego każdej z tych osób za okres 6 ostatnich miesięcy
zatrudnienia, płatnego w 6 równych ratach miesięcznych.
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16.3.

Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń Emitenta

W Spółce funkcjonuje komisja ds. audytu (komitet audytu) działająca w ramach Rady Nadzorczej. W skład Komitetu Audytu
wchodzą Wojciech Armuła (jest przewodniczącym Komitetu Audytu), Aneta Cwynar oraz Piotr Charzewski.
W oparciu o złożone oświadczenia Emitent ocenia, że w Dacie Prospektu Piotr Charzewski i Wojciech Armuła spełniają kryteria
niezależności ustalone na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089), jak również na podstawie Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej
2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej
spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE, Dz.U.UE.L.2005.52.51 z dnia 25 lutego 2005 r.), do których
odsyłają „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiące Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady
Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. Mając na uwadze okoliczność
wskazaną w punkcie 14.2. tiret trzecie części III Prospektu (fakt zatrudnienia Wojciecha Armuły w spółce będącej doradcą
finansowym Emitenta) Emitent wyjaśnia, iż Wojciech Armuła bezpośrednio w Dacie Prospektu nie utrzymuje ani w okresie
ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z Emitentem lub jego spółką zależną.
Wojciech Armuła nie jest też właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu
nadzorczego lub kontrolnego, ani osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub
innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki.
Wojciech Armuła (z uwagi na wykształcenie – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie), studia podyplomowe organizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Rachunkowość i Finanse dla zaawansowanych, a także doświadczenie zawodowe
– zatrudnienie na stanowisku analityka finansowego oraz prowadzenie zajęć z zakresu analizy fundamentalnej
przedsiębiorstw Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) oraz Aneta Cwynar (z uwagi na
wykształcenie – absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Kierunek Zarządzanie
i Marketing, egzamin dyplomowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ze znajomości
międzynarodowej sprawozdawczości finansowej akredytowany przez ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants), posiadane uprawnienia – wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów (numer: 10546), a także doświadczenie zawodowe – m.in. wykonywanie zawodu biegłego rewidenta w ramach
współpracy z firmami audytorskimi) posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań
finansowych. Członkowie komitetu audytu posiadają również wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent,
w szczególności Piotr Charzewski posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym spółek
notowanych na giełdzie, Wojciech Armuła w rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej, kontrolingu i planowaniu
finansowym, analizie finansowej i wycenie przedsiębiorstw, analizie opłacalności inwestycji, jest również ekspertem
zewnętrznym Ministerstwa Energii oraz Instytutu Nafty i Gazu w zakresie aspektów finansowych realizacji projektów
energetycznych, a Aneta Cwynar w badaniu sprawozdań finansowych.
Także Edyta Stanek posiada wiedzę i umiejętności z branży Emitenta (produkcja paneli fotowoltaicznych etc.). Wiedza
i umiejętności wynikają z ponad ośmioletniego doświadczenia w zarządzaniu operacyjnym przedsiębiorstwem Emitenta (jako
wspólnik Emitenta działającego do 31 maja 2012 r. w formie spółki jawnej, a od 1 czerwca 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. jako
prezes zarządu Emitenta działającego podówczas w formie spółki z o.o.), doświadczenia w operacyjnym zarządzaniu
projektami (jako kierownik zespołu badawczego w latach 2012-2014), praktycznego doświadczenia w strategicznym
zarządzaniu projektami z portfela badawczego, inwestycyjnego oraz jakości obsługi klienta (B2B), nadzorowania
transformacji Emitenta z firmy wykonawczej świadczącej usługi w budownictwie w firmę produkcyjną oraz zajmowania
stanowiska kierownika transferu technologii w Spółce.
Emitent nie zdecydował się na utworzenie innych komisji vel komitetów w ramach Rady Nadzorczej, w tym komisji
ds. wynagrodzeń.

16.4.

Procedury ładu korporacyjnego

Emitent po uzyskaniu statusu spółki publicznej będzie stosował zasady i rekomendacje wynikające z dokumentu „Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., którego pełna treść znajduje się na pod
adresem: https :// www . gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje, z następującymi wyjątkami lub zastrzeżeniami:
o

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą
II.Z.1,
II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków
zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie
internetowej spółki.
Zasady nie będą stosowane. Komentarz Spółki: Z uwagi na ograniczony liczebnie skład Zarządu (w Dacie Prospektu Zarząd
składa się z 2 członków) kształtowanie sztywnych schematów podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków
Zarządu jest niecelowe i może utrudnić realizowanie przez członków Zarządu ich obowiązków. Z tych względów Spółka nie
będzie stosować powyższej zasady.
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I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.6. kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza,
kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów
– w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,
Zasada będzie stosowana przez Spółkę z zastrzeżeniem, że Spółka nie może zagwarantować, że na jej stronie internetowej
umieszczony zostanie kalendarz wszystkich wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów, w terminie umożliwiającym
podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych.

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym
przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,
Zasada nie będzie stosowana. Komentarz Spółki: Dane finansowe Spółki ukazane z prospekcie emisyjnym obejmują lata
2014-2018 do Daty Prospektu. W ocenie Emitenta prezentowanie danych za dłuższy okres, w którym dodatkowo Emitent nie
był spółką akcyjną, nie jest celowe. Spółka będzie natomiast prezentować wybrane dane finansowe za dalsze lata zgodnie
z omawianą zasadą.

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich
5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend – łącznie
oraz w przeliczeniu na jedną akcję,
Zasada nie będzie stosowana. Komentarz Spółki: Dane w przedmiocie wypłaconej dywidendy ukazane zostały w prospekcie
emisyjnym. Prezentacja tych danych w szerszym zakresie nie jest celowa z uwagi na działanie Emitenta w formie spółki
akcyjnej. Spółka będzie natomiast prezentować informacje dotyczące dywidendy za dalsze lata zgodnie z omawianą zasadą.

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.14. materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane
w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez radę nadzorczą,
Zasada będzie stosowana, przy czym Spółka zastrzega, że wyjątkowych wypadkach, podyktowanych interesem Spółki lub
koniecznością ochrony ściśle poufnych informacji o Emitencie lub Grupie Emitenta, udostępnienie materiałów
przekazywanych Walnemu Zgromadzeniu może zostać opóźnione lub wyłączone. W tym ostatnim wypadku materiały będą
udostępniane akcjonariuszom bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu, z zapewnieniem im możliwości zapoznania się
z materiałami.

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki
oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć,
kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności
i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki
różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Zasada nie będzie stosowana. Komentarz Spółki: Spółka nie przyjęła jednolitej polityki różnorodności w odniesieniu do władz
spółki oraz jej kluczowych menedżerów. W ocenie Spółki przyjęcie takiej polityki nie jest celowe. Emitent wskazuje, że
powoływanie poszczególnych osób na członków organów Emitenta lub ich zatrudnienie na kluczowych stanowiskach stanowi
kompetencję właściwych organów Emitenta (Walnego Zgromadzenia – w przypadku powoływania Rady Nadzorczej, Rady
Nadzorczej – w przypadku powoływania Zarządu, Zarządu – w przypadku zatrudniania kluczowych menedżerów). Wskazane
organy powołując lub zatrudniając daną osobę powinny w szczególności kierować się kwalifikacjami kandydatów na te
stanowiska, a w takim przypadku utrzymanie różnorodności nie zawsze będzie jest możliwe. Emitent zapewnia przy tym, iż
procedury selekcji kandydatów na stanowiska członków jego organów nie zawierają elementów, które mogłyby być uznane
za dyskryminujące określone grupy osób.

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni
przed datą walnego zgromadzenia,
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IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną
transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasady nie będą stosowane. Komentarz Spółki: Mając na uwadze koszty i ryzyka z tym związane, Emitent nie zdecydował
się na chwilę obecną na transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia w czasie. Nie przemawia za tym również aktualna ani
przewidywana struktura akcjonariatu Spółki. W miarę upowszechniania się stosowania takich rozwiązań oraz zgłoszenia
takiej potrzeby przez znaczącą liczbę akcjonariuszy, Emitent rozważy wprowadzenie tej zasady w życie.

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Zasada będzie stosowana z zastrzeżeniem, że Spółka będzie sporządzać i umieszczać na swojej stronie internetowej zapis
przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia tylko w formie audio. Komentarz Spółki: W ocenie Spółki zapisywanie przebiegu
obrad walnego zgromadzenia w formie wideo nie jest uzasadnione. Wiąże się przy tym ze znaczącymi kosztami. Ponadto nie
stanowi standardowej praktyki spółek publicznych i może powodować szereg komplikacji związanych z prawną ochroną
wizerunku osób uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia. W miarę wzrostu popularności takich rozwiązań,
Spółka rozważy wprowadzenie ich w życie.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność
swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1.
Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura
ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Zasada nie będzie stosowana. Komentarz Spółki: Za prowadzeniem strony w języku angielskim nie przemawia ani struktura
akcjonariatu ani charakter i zakres prowadzonej działalności, a Emitent nie należy do WIG20 ani mWIG40. W przypadku
zmian powyższych okoliczności Emitent rozważy wprowadzenie tej zasady w życie.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają
postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy
funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Zasada będzie stosowana, przy czym Spółka zastrzega, że w Radzie Nadzorczej utworzony został Komitet Audytu. Emitent
nie będzie natomiast tworzył innych komisji (komitetów) określonych w załączniku I do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego
2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji
rady (nadzorczej) (2005/162/WE, Dz.U.UE L z dnia 25 lutego 2005 r.), albowiem na chwilę obecną nie jest to celowe,
zwłaszcza przez wzgląd na potrzeby Emitenta oraz liczbę członków Rady Nadzorczej. Wyodrębnianie komisji (komitetów)
w takich warunkach mogłoby negatywnie wpływać na funkcjonowanie Rady Nadzorczej oraz Emitenta.

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy,
o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego
zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w
walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 1) transmisję obrad walnego
zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której
akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż
miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku
walnego zgromadzenia.
Rekomendacja nie będzie stosowana. Komentarz Spółki: W ocenie Emitenta struktura akcjonariatu nie przemawia za
przeprowadzaniem Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółce nie zostały też
zgłoszone przez akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji postulaty co do wprowadzenia takiego rozwiązania. Stąd
też mając na uwadze powyższe, jak również znaczne koszty zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej dla
sprawnego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Emitent nie
zdecydował się na stosowanie tej rekomendacji. W miarę upowszechniania się takich rozwiązań, wzrostu ich popularności
oraz zgłoszenia stosownych wniosków przez akcjonariuszy, Emitent rozważy stosowanie tej rekomendacji.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Zasada będzie stosowana, przy czym Spółka zastrzega, że w wyjątkowych wypadkach, podyktowanych interesem Spółki lub
koniecznością ochrony ściśle poufnych informacji o Emitencie lub Grupie, udział przedstawicieli mediów na Walnym
Zgromadzeniu może być ograniczony lub wyłączony.

IV.Z.5. Regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał nie mogą
utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw. Zmiany
w regulaminie walnego zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia.
Zasada będzie stosowana, przy czym Spółka zastrzega, że na obecnym etapie nie przyjął regulaminu Walnego
Zgromadzenia, gdyż nie jest to celowe z uwagi na strukturę akcjonariatu
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V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do
konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia.
Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania
konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu
sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Zasada będzie stosowana, przy czym Spółka zastrzega, że regulacje wskazane w powyższej zasadzie zawarte są
w regulaminach Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta. Emitent nie gwarantuje jednak, że przyjęte obowiązujące regulacje
będą adekwatne do zmieniającej się praktyki rynkowej. Emitent dołoży jednak starań celem ich przeglądu oraz ewentualnego
uszczegółowienia, mając na uwadze wypracowaną na bazie tej zasady praktykę rynkową.

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótkoi długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące
unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.
Zasada będzie stosowana, przy czym Spółka zastrzega, że celem Emitenta jest, by zarząd jego przedsiębiorstwem
sprawowały osoby posiadające odpowiednie, wysokie kompetencje. Stąd ustalenie jednorodnej polityki wynagradzania
w odniesieniu do Zarządu Emitenta i kluczowych menedżerów jest trudne i problematyczne, zważywszy zwłaszcza na fakt,
że wynagrodzenie często jest uzależnione od trudnych do skwantyfikowania cech podmiotowych zatrudnianej osoby.
Pozyskanie osób z wysokimi kompetencjami do pracy na rzecz Emitenta i Grupy Emitenta wymaga zapewnienia tym osobom
odpowiedniego do ich kwalifikacji wynagrodzenia, a to przy ustalonej jednolitej polityce wynagradzania mogłoby skutkować
ograniczeniem możliwości zatrudniania przez Emitenta takich osób. Z powyższych względów Emitent nie zdecydował się na
wdrożenie tej rekomendacji

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co
najmniej: 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 2) informacje na temat
warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki
wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad
wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego
o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom
pozafinansowych składników wynagrodzenia, 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku
obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku, 5) ocenę funkcjonowania polityki
wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla
akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zasada nie będzie stosowana. Komentarz Spółki: Emitent nie zdecydował się na publiczne udostępnianie tak szczegółowych
informacji na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne
składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad
wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego
o podobnym charakterze, albowiem takie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ich zachowanie jest istotne z
punktu widzenia interesów Emitenta i Grupy Emitenta, a jednocześnie ich ujawnienie mogłoby naruszać prawnie chronione
interesy członków zarządu, m.in. prawo do prywatności.

17.
17.1.

Osoby fizyczne pracujące najemnie
Liczba pracowników i struktura zatrudnienia

Tabela: Struktura zatrudnienia Emitenta (osoby)
W Dacie
Prospektu

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Kobiety, w tym:

27

27

27

17

16

w ramach umów o pracę

27

27

27

16

14

-

-

-

1

2

Mężczyźni, w tym:

95

79

86

35

31

w ramach umów o pracę

91

75

81

35

29

Zatrudnienie

w ramach umów cywilnoprawnych

4

4

5

-

2

Ogółem etaty

w ramach umów cywilnoprawnych

122

106

113

52

47

w ramach umów o pracę

118

102

108

51

43

4

4

5

1

4

w ramach umów cywilnoprawnych

Źródło: Emitent
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Tabela: Struktura zatrudnienia Emitenta (osoby)
W Dacie
Prospektu

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

2

2

1

1

1

w ramach umów o pracę

2

2

1

1

1

w ramach umów cywilnoprawnych

0

0

0

0

0

Kadra menedżerska, w tym:

6

5

4

2

1

w ramach umów o pracę

6

5

4

2

1

Zatrudnienie
Ogólny zarząd, w tym:

0

0

0

0

0

Kadra B+R, w tym:

w ramach umów cywilnoprawnych

25

15

19

9

14

w ramach umów o pracę

21

11

15

9

14

4

4

4

0

3

Pracownicy techniczni i produkcyjni, w tym:

65

64

70

30

24

w ramach umów o pracę

65

64

69

30

24

0

0

1

0

0

Administracja i marketing, w tym:

24

20

19

10

7

w ramach umów o pracę

24

20

19

9

6

0

0

0

1

1

Ogółem

122

106

113

52

47

w ramach umów o pracę

118

102

108

51

43

4

4

5

1

4

w ramach umów cywilnoprawnych

w ramach umów cywilnoprawnych

w ramach umów cywilnoprawnych

w ramach umów cywilnoprawnych

Źródło: Emitent

17.2.

Posiadane akcje i opcje na akcje

Spośród osób wskazanych w punkcie 14.1. części III Prospektu akcje Emitenta posiadają tylko Dawid Cycoń i Edyta Stanek.
Stan posiadania przez nich akcji Emitenta ukazano w punkcie 18.1. Części III Prospektu. W Dacie Prospektu Dawid Cycoń
i Edyta Stanek nie posiadają opcji na akcje Emitenta. Pozostałe osoby wskazane w punkcie 14.1. części III Prospektu nie
posiadają opcji na akcje Emitenta.

17.3.

Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta

Program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy (definiowanej w uchwale
jako grupa kapitałowa tworzona przez Spółkę oraz jej spółki zależne) został przyjęty na podstawie uchwały numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2018 roku w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego
dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem
prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa
poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do
obrotu na rynku regulowanym (z późn. zm.).
Program motywacyjny oparty jest o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
nowych Akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru i emisję do 169.500 warrantów subskrypcyjnych serii I, które uprawniać
będą do objęcia Akcji serii D. Warranty są niezbywalne, podlegają natomiast dziedziczeniu.
Program motywacyjny będzie trwał 3 lata i będzie podzielony na trzy roczne okresy 2018, 2019 i 2020, które będą oceniane
i rozpatrywane niezależnie. Program motywacyjny jest dedykowany dla członków Zarządu Spółki oraz wybranych członków
kluczowego personelu Grupy, będących członkami zarządów spółek zależnych lub zajmujących stanowiska dyrektorów lub
kierowników w Spółce lub spółkach zależnych. Do określenia listy uprawnionych oraz liczby należnych ich warrantów
subskrypcyjnych serii I uprawniona jest Rada Nadzorcza Spółki.
Warunkiem nabycia uprawnień z programu motywacyjnego przez uprawnionego jest: (1) w przypadku uprawnionych będących
członkami Zarządu Spółki: (i) pozostawanie na stanowisku członka Zarządu Spółki lub istnienie stosunku służbowego
(definiowanego w uchwale jako (i) mandat członka zarządu spółki zależnej, lub (ii) stosunek prawny pomiędzy Spółką lub spółką
zależną a uprawnionym, na podstawie którego uprawniony świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki lub spółki zależnej),
a także (ii) spełnienie innych warunków przewidzianych w uchwale Rady Nadzorczej (jeżeli warunki takie zostały określone
w stosunku do danego uprawnionego), przy czym powyższe okoliczności powinny zachodzić w momencie złożenia
uprawnionemu przez Spółkę oferty objęcia warrantów; w przypadku odwołania lub rezygnacji z funkcji członka Zarządu Spółki
oraz rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku służbowego w dniu, w którym nastąpi ostatnie z powyższych zdarzeń
(tj. odwołanie lub rezygnacja z funkcji członka Zarządu Spółki lub rozwiązanie lub wygaśnięcie ostatniego stosunku służbowego):
(a) wygasa prawo uprawnionego do objęcia jakichkolwiek warrantów, które nie zostały objęte przez niego do nastąpienia
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ostatniego z powyższych zdarzeń, (b) uprawnionemu będzie przysługiwało prawo do objęcia takiej liczby Akcji serii D, jaka będzie
wynikała z liczby warrantów posiadanej przez takiego uprawnionego w dniu nastąpienia ostatniego z powyższych zdarzeń, (2)
w przypadku pozostałych uprawnionych niebędących członkami Zarządu Spółki: (i) istnienie stosunku służbowego, a także
(ii) spełnienie innych warunków przewidzianych w uchwale Rady Nadzorczej (jeżeli warunki takie zostały określone w stosunku do
danego uprawnionego), przy czym powyższe okoliczności powinny zachodzić w momencie złożenia uprawnionemu przez Spółkę
oferty objęcia warrantów; w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku służbowego w dniu, w którym nastąpi to
zdarzenie (tj. rozwiązanie lub wygaśnięcie ostatniego stosunku służbowego): (a) wygasa prawo uprawnionego do objęcia
jakichkolwiek warrantów, które nie zostały objęte przez niego do nastąpienia powyższego zdarzenia, (b) uprawnionemu będzie
przysługiwało prawo do objęcia takiej liczby Akcji serii D, jaka będzie wynikała z liczby warrantów posiadanej przez takiego
Uprawnionego w dniu nastąpienia powyższego zdarzenia. Uprawniony nie traci jednak uprawnień z programu motywacyjnego,
w szczególności prawa objęcia warrantów, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia wystąpienia ostatniego ze zdarzeń
pozbawiających go praw z programu motywacyjnego – tj. odwołania lub rezygnacji z funkcji członka Zarządu Spółki lub
rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku służbowego, uprawniony zostanie powołany na członka Zarządu Spółki lub
powstanie pomiędzy nim a Spółką lub spółką zależną nowy stosunek służbowy.
W ramach programu motywacyjnego i po spełnieniu się warunków określonych w ww. uchwale uprawnieni otrzymają
warranty subskrypcyjne serii I, które uprawniać będą do objęcia Akcji serii D po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną Akcję
Serii D, tj. po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii I przez
uprawnionych uzależnione będzie w szczególności od spełnienia się określonych warunków, w szczególności osiągnięcia
przez Spółkę (i) określonych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (definiowanych w uchwale jako przychody ze
sprzedaży produktów, usług, towarów oraz materiałów) oraz (ii) określonego skonsolidowanego wyniku EBITDA
(definiowanego w uchwale jako suma zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji, przy czym (i) dla potrzeb ustalania
skonsolidowanego wyniku EBITDA przez „amortyzację” rozumieć należy całkowitą, skonsolidowaną wartość kosztów
amortyzacji, zgodnie z wartością przedstawianą w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, (ii) przy
ustalaniu skonsolidowanego wyniku EBITDA nie uwzględnia się kosztu finansowego realizacji niniejszego Programu
Motywacyjnego). Warranty będą oferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 56.500 warrantów każda transza,
należnych za poszczególne roczne okresy wskazane powyżej. Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2018 rok
nastąpi, jeżeli w 2018 roku Spółka osiągnie następujące wyniki finansowe: (1) łączna wysokość skonsolidowanych
przychodów ze sprzedaży wyniesie co najmniej 100.000.000 złotych) oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA wyniesie co
najmniej 20.000.000 złotych. Emisja wszystkich warrantów z transzy należnej za 2019 rok nastąpi, jeżeli w 2019 roku Spółka
osiągnie następujące wyniki finansowe: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniesie co
najmniej 120.000.000 złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA wyniesie co najmniej 24.000.000 złotych. Emisja
wszystkich warrantów z transzy należnej za 2020 rok nastąpi, jeżeli w 2020 roku Spółka osiągnie następujące wyniki
finansowe: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniesie co najmniej 150.000.000 złotych oraz
(2) skonsolidowany wynik EBITDA wyniesie co najmniej 30.000.000 złotych.
Jeżeli w roku, za który należna jest dana transza warrantów, Spółka nie osiągnie w pełni założonych wyników finansowych,
jednak zarówno wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży jak i skonsolidowany wynik EBITDA w danym roku
odpowiadać będą co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) założonych na dany rok wartości, to liczba warrantów
z danej transzy ustalana będzie według następującego wzoru (z uwzględnieniem zaokrąglenia w dół do najbliższej liczby
całkowitej):
Lwarrantów = Lmax x [(Srealizacji przychodów + Srealizacji EBITDA) / 2]
gdzie:
Lwarrantów – to liczba warrantów, która powinna zostać wyemitowana, nie wyższa jednak od maksymalnej liczby warrantów
w danej transzy
Lmax – to maksymalna przewidywana liczba warrantów w danej transzy, tj. 56.500 warrantów
Srealizacji przychodów – to stopień realizacji przez Spółkę wyniku finansowego w postaci skonsolidowanych przychodów ze
sprzedaży w danym roku
Srealizacji EBITDA – to stopień realizacji przez Spółkę wyniku finansowego w postaci skonsolidowanego wyniku EBITDA
w danym roku
Jeżeli w roku, za który należna jest dana transza warrantów, Spółka nie osiągnie w pełni jednego z założonych wyników
finansowych, ale będzie on w wysokości co najmniej 75% założonej na dany rok wartości, a drugi z założonych wyników
finansowych zostanie zrealizowany w wyższym stopniu niż wynikający z przyjętych założeń na dany rok, to liczba Warrantów
z danej transzy ustalana będzie według następującego wzoru (z uwzględnieniem zaokrąglenia w dół do najbliższej liczby
całkowitej):
Lwarrantów = Lmax x Srealizacji EBITDA
gdzie:
Lwarrantów – to liczba warrantów, która powinna zostać wyemitowana, nie wyższa jednak od maksymalnej liczby
wWarrantów w danej transzy
Lmax – to maksymalna przewidywana liczba warrantów w danej transzy, tj. 56.500 warrantów
Srealizacji – to EBITDA stopień realizacji przez Spółkę wyniku finansowego w postaci skonsolidowanego wyniku EBITDA
w danym roku

138

Część III – Dokument Rejestracyjny
W przypadku, gdy nie wszystkie warranty w danej transzy zostaną wyemitowane z uwagi na nieosiągnięcie przez Spółkę
w pełni założonych wyników finansowych, to nieobjęte warranty z danej transzy przechodzą do puli rezerwowej. Warranty
z puli rezerwowej Rada Nadzorcza Spółki może w drodze uchwały przeznaczyć do objęcia nowo wskazanym uprawnionym
nie będącym członkami zarządu spółki w kolejnych latach obowiązywania programu motywacyjnego, lub dotychczasowym
uprawnionym, jeżeli w kolejnych latach obowiązywania programu motywacyjnego osiągnięte przez Spółkę oba wyniki
finansowe będą wyższe od przyjętych założeń określonych powyżej, w liczbie jednak nie większej niż wynikająca
z poniższego wzoru (z uwzględnieniem zaokrąglenia w dół do najbliższej liczby całkowitej):
Lrezerwa = Lmax x [(Srealizacji przychodów + Srealizacji EBITDA) / 2] – Lmax
gdzie:
Lrezerwa – to maksymalna liczba warrantów z puli rezerwowej, która w danym roku może zostać dodatkowo wyemitowana
dla dotychczasowych uprawnionych
Lmax – to maksymalna przewidywana liczba warrantów w danej transzy, tj. 56.500 warrantów
Srealizacji przychodów – to stopień realizacji przez Spółkę wyniku finansowego w postaci skonsolidowanych przychodów ze
sprzedaży w danym roku
Srealizacji EBITDA – to stopień realizacji przez Spółkę wyniku finansowego w postaci skonsolidowanego wyniku EBITDA
w danym roku
Wyniki finansowe ustala się w oparciu o zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy, za który należna jest dana transza warrantów. Stopień realizacji danego wyniku
finansowego ustala się zawsze jako iloraz (i) wyniku osiągniętego przez Spółkę w danym roku i (ii) wyniku, który zgodnie
z założeniami programu motywacyjnego powinien zostać osiągnięty przez Spółkę w danym roku. Po ustaleniu łącznej liczby
warrantów emitowanych w danej transzy w sposób określony w ustępach poprzedzających, ustalony zostanie przelicznik
stanowiący iloraz (i) łącznej liczby warrantów emitowanych w danej transzy oraz (ii) maksymalnej przewidywanej liczby
warrantów w danej transzy, tj. 56.500 warrantów. powyższy przelicznik zostanie użyty do ustalenia liczby warrantów z danej
transzy, którą należy zaoferować poszczególnym uprawnionym. Liczba warrantów należnych w ramach danej transzy
danemu uprawnionemu stanowić będzie iloczyn (i) powyższego przelicznika oraz (ii) maksymalnej przewidywanej liczby
warrantów, do których objęcia w ramach danej transzy zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, o której mowa powyżej, dany
uprawniony był uprawniony, z uwzględnieniem zaokrąglenia w dół do najbliższej liczby całkowitej. Warranty zostaną
zaoferowane nie później niż w terminie 60 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020. Oświadczenie o objęciu warrantów powinno zostać złożone
przez uprawnionego w terminie 30 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę. Wykonanie praw z warrantów może
nastąpić nie wcześniej niż w dniu 31 sierpnia 2021 roku oraz nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 roku. W przypadku
emisji nowych akcji, przejęcia innej spółki, połączenia z inną spółką, skupu akcji własnych lub wystąpienia innych czynników
istotnie wpływających na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Spółki, warunki programu motywacyjnego zostaną
odpowiednio zweryfikowane przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe zasady realizacji programu motywacyjnego dla
uprawnionych może określać regulamin ustalony na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki. W związku
z wprowadzeniem programu motywacyjnego ustalono warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie
wyższą niż 169.500 złotych, w drodze emisji nowych Akcji serii D w liczbie nie większej niż 169.500 akcji.

18.
18.1.

Znaczni akcjonariusze
Znaczni akcjonariusze Emitenta

Akcjonariuszami Emitenta którzy, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu
podlegające zgłoszeniu na mocy prawa polskiego są Edyta Stanek oraz Dawid Cycoń.

Tabela: Znaczni akcjonariusze Emitenta

Akcjonariusz

Seria
akcji

Rodzaj akcji

Liczba akcji

A

na okaziciela,
zwykłe

1 000 000

A1

imienne,
uprzywilejowane

1 000 000

A

na okaziciela,
zwykłe

1 000 000

A1

imienne,
uprzywilejowane

1 000 000

Edyta Stanek

Dawid Cycoń

Łączna
liczba
akcji

Udział
w kapitale
zakładowym
(%)

Liczba
głosów

Udział
w ogólnej
liczbie
głosów (%)

2 000 000

45,79%

3 000 000

47,11%

2 000 000

45,79%

3 000 000

47,11%

Źródło: Emitent
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Emitent wskazuje, iż:
1) Edyta Stanek wspólnie z osobą, co do której istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1
pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie (tj. Dawidem Cycoń), posiada 4.000.000 akcji Emitenta, co stanowi 91,57%
w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 6.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 94,22%
ogólnej liczby głosów;
2) Dawid Cycoń wspólnie z osobą, co do której istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1
pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie (tj. Edytą Stanek), posiada 4.000.000 akcji Emitenta, co stanowi 91,57%
w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 6.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 94,22%
ogólnej liczby głosów.

18.2.

Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu

Znaczni akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu, niż wynikające z posiadanych przez nich akcji Emitenta.

18.3.

Informacja, czy Emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub
kontrolowanym

Emitent jest bezpośrednio kontrolowany przez znacznych akcjonariuszy wskazanych w punkcie 18.1. części III Prospektu.
Wymienieni akcjonariusze kontrolują Emitenta poprzez posiadanie łącznie (w drodze przyjęcia domniemania istnienia
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie) 4.000.000 akcji Emitenta
(91,57% akcji Emitenta), zapewniających 6.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu (94,22% ogólnej liczby głosów),
a ponadto poprzez zasiadanie w organach Emitenta – Dawid Cycoń pełni funkcję Prezesa Zarządu, a Edyta Stanek jest
Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
Statut Emitenta nie przewiduje mechanizmów zapobiegających nadużywaniu kontroli. Takie mechanizmy zawierają przepisy
prawa, m.in. Kodeks spółek handlowych oraz Ustawa o Ofercie, przyznając akcjonariuszom określone uprawnienia.
Podstawowymi mechanizmami prawnymi zapobiegającymi nadużywaniu kontroli akcjonariuszy nad Emitentem są:
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Obowiązek wynikający z art. 6 Ksh, zgodnie z którym spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową
zależną o powstaniu 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 powyższego
ograniczenia, jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów
nieważnych.
Uprawnienie wynikające z art. 6 § 4-5 Ksh, zgodnie z którym akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady
nadzorczej spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej
spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej
albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać
również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce
kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień
z innymi osobami.
Wynikająca z art. 20 Ksh dyrektywa, zgodnie z którą akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo
w takich samych okolicznościach.
Wynikające z art. 385 § 3 Ksh uprawnienie do złożenia przez mniejszościowych akcjonariuszy, reprezentujących co
najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wniosku o dokonanie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami.
Wynikające z art. 422-427 Ksh uprawnienie mniejszościowych akcjonariuszy do zaskarżania uchwał walnego
zgromadzenia.
Wynikające z art. 428 Ksh prawo do uzyskania informacji o spółce.
Wynikające z art. 486 § 1 Ksh uprawnienie akcjonariusza lub osoby, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub
podziale majątku, do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa
o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
Wynikające z art. 69-69b Ustawy o Ofercie obowiązki związane z ujawnianiem stanu posiadania akcji spółki publicznej.
Wynikające z art. 73-74 Ustawy o Ofercie obowiązki związane z przekroczeniem przez dany podmiot określonego
udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, które może nastąpić co do zasady jedynie w wyniku ogłoszenia
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej.
Wynikające z art. 83 Ustawy o Ofercie uprawnienie, na podstawie którego akcjonariusz spółki publicznej może zażądać
wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej
liczby głosów w tej spółce.
Wynikające z art. 84 Ustawy o Ofercie prawo złożenia wniosku przez akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej,
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, by walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zbadania
przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej
spraw. W przypadku niepodjęcia uchwały przez walne zgromadzenie zgodnej z treścią wniosku, o którym mowa
w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie, albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie,
wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie
wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych.
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18.4.

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

Poza okolicznościami wskazanymi w punkcie 21.2.6. części III Prospektu brak jest ustaleń, których realizacja może
w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta.

19.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Zgodnie z punktem 19 załącznika XXV do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004, Emitent prezentuje poniżej informacje
dla transakcji mających miejsce od zakończenia ostatniego okresu obrotowego, dla którego opublikowano informacje
finansowe zbadane przez biegłego rewidenta, tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do Daty Prospektu, z uwagi na stosowanie
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przyjętych zgodnie z Rozporządzeniem nr 1606/2002.
Emitent oraz spółka zależna Emitenta w okresie od 1 stycznia 2018 r. do Daty Prospektu dokonywały transakcji
z następującymi podmiotami powiązanymi:














Dawid Cycoń – Prezes Zarządu oraz akcjonariusz Emitenta, prezes zarządu ML SYSTEM+ Sp. z o.o.,
Anna Warzybok – członek Zarządu Emitenta (od 1 września 2017 r.),
Edyta Stanek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej oraz akcjonariusz Emitenta,
Piotr Charzewski – członek Rady Nadzorczej Emitenta (od 16 marca 2017 r.),
Aneta Cwynar – członek Rady Nadzorczej Emitenta (od 5 stycznia 2018 r.),
Piotr Solorz – członek Rady Nadzorczej Emitenta (od 5 stycznia 2018 r.),
Wojciech Armuła – członek Rady Nadzorczej Emitenta (od 5 stycznia 2018 r.),
Marcin Pyzik – członek Rady Nadzorczej Emitenta (do 5 stycznia 2018 r.),
Kinga Stanek-Lebiedowicz – prokurent samoistny Emitenta, prokurent samoistny ML SYSTEM+ Sp. z o.o.,
Olga Stanek – członek zarządu ML SYSTEM+ Sp. z o.o., prokurent samoistny Emitenta,
ML SYSTEM+ Sp. z o.o. – spółka zależna Emitenta,
Addventure Sp. z o.o. – spółka, w której Piotr Solorz, członek Rady Nadzorczej Emitenta jest wspólnikiem i członkiem
zarządu, a Wojciech Armuła, członek Rady Nadzorczej Emitenta jest zatrudniony,
Addventure Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. – spółka, której komandytariuszem jest Piotr Solorz, członek Rady Nadzorczej
Emitenta.

W ocenie Emitenta, transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

19.1.

Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz prokurenta

Tabela: Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta oraz prokurenta w 2018 r. do Daty Prospektu (w tys. zł)
Wynagrodzenie
od Emitenta z tytułu
pełnionej funkcji

Wynagrodzenie
od Emitenta z tytułu
umowy o pracę

Pozostałe świadczenia
od Emitenta w związku
z zatrudnieniem lub
świadczeniem usług

Wynagrodzenia
i świadczenia
od ML System+
Sp. z o.o.

Dawid Cycoń

65,8

49,4

-

3,0

Anna Warzybok

15,0

30,0

-

-

Edyta Stanek

18,0

-

33,8*

18,0

Marcin Pyzik

0,3

1,3

-

-

Piotr Charzewski

7,9

-

-

-

Aneta Cwynar

7,2

-

-

-

Piotr Solorz

7,2

-

-

-

Wojciech Armuła

7,2

-

-

-

Kinga StanekLebiedowicz

-

30,0

-

3,0

Olga Stanek**

-

-

-

-

Podmiot

Źródło: Emitent
* Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy
** Olga Stanek pełni funkcję prokurenta od 12 kwietnia 2018 r.
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19.2.

Pożyczki udzielone Emitentowi przez podmioty powiązane

Tabela: Pożyczki udzielone Emitentowi przez podmioty powiązane niespłacone do 31 grudnia 2017 r. oraz udzielone w 2018 r.
do Daty Prospektu (w tys. zł)
Podmiot
Edyta Stanek

Pożyczka

Oprocentowanie*

udzielone i niespłacone do 31.12.2017 r.

750

udzielone i niespłacone do 31.12.2017 r.

985

udzielone od 1.01.2018 r. do Daty Prospektu
Dawid Cycoń

udzielone i niespłacone do 31.12.2017 r.

9%, potem WIBOR
3M + 4 p.p.

700

udzielone od 1.01.2018 r. do Daty Prospektu

-

9%, potem WIBOR
3M + 4 p.p.

Odsetki wypłacone
w 2018 r. do Daty
Prospektu

Termin spłaty*

-

do 30.06.2018 r.

-

do 31.12.2020 r.

-

-

-

do 31.12.2020 r.

-

-

Źródło: Emitent
* Na podstawie aneksów do umów pożyczek zawartych w dniu 27 czerwca 2017 roku zmieniono oprocentowanie pożyczek na WIBOR 3M +
4 p.p. Na podstawie aneksów do umów pożyczek zawartych w dniu 28 listopada 2017 roku ustalono ostateczne terminy spłaty pożyczek.

19.3.

Pozostałe transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi

Rodzaj transakcji
sprzedaż do:

nierozliczone należności
na Datę Prospektu od:

nierozliczone zobowiązania
na Datę Prospektu do:

udzielone gwarancje
na Datę Prospektu:
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Podmiot

Wartość transakcji

Uwagi

ML System+ Sp. z o.o.

4,5

najem powierzchni, sprzedaż produktów

Dawid Cycoń

2,1

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

Anna Warzybok

1,0

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

Kinga StanekLebiedowicz

0,9

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

Olga Stanek

1,3

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

ML System+ Sp. z o.o.

287,3

najem powierzchni,
zakup produktów i usług

Dawid Cycoń

0,7

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

Anna Warzybok

0,4

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

Kinga StanekLebiedowicz

0,4

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

Olga Stanek

0,5

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

Marcin Pyzik

0,3`

z tyt. zaliczek, ubezpieczenie

ML System+ Sp. z o.o.

96,2 zakup produktów i usług

Dawid Cycoń

12,4

z tyt. rozliczenia zaliczek

Anna Warzybok

0,4

z tyt. rozliczenia zaliczek

Olga Stanek

0,1

z tyt. rozliczenia zaliczek

Kinga StanekLebiedowicz

0,7

ML SYSTEM + Sp. z
o.o.

z tyt. rozliczenia zaliczek

ubezpieczeniowa gwarancja
900,00* należytego wykonania kontraktu i usunięcia
wad i usterek
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Tabela: Pozostałe transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi w 2018 r. do Daty Prospektu (w tys. zł)
Rodzaj transakcji
sprzedaż do:

nierozliczone należności
na Datę Prospektu od:

nierozliczone zobowiązania
na Datę Prospektu do:

udzielone gwarancje
na Datę Prospektu:

Podmiot

Wartość transakcji

Uwagi

ML System+ Sp. z o.o.

4,5

najem powierzchni, sprzedaż produktów

Dawid Cycoń

2,1

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

Anna Warzybok

1,0

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

Kinga StanekLebiedowicz

0,9

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

Olga Stanek

1,3

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

ML System+ Sp. z o.o.

287,3

najem powierzchni,
zakup produktów i usług

Dawid Cycoń

0,7

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

Anna Warzybok

0,4

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

Kinga StanekLebiedowicz

0,4

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

Olga Stanek

0,5

korzystanie z samochodu,
ubezpieczenie medyczne

Marcin Pyzik

0,3`

z tyt. zaliczek, ubezpieczenie

ML System+ Sp. z o.o.

96,2

zakup produktów i usług

Dawid Cycoń

12,4

z tyt. rozliczenia zaliczek

Anna Warzybok

0,4

z tyt. rozliczenia zaliczek

Olga Stanek

0,1

z tyt. rozliczenia zaliczek

Kinga StanekLebiedowicz

0,7

ML SYSTEM + Sp. z
o.o.

900,00*

z tyt. rozliczenia zaliczek
ubezpieczeniowa gwarancja należytego
wykonania kontraktu i usunięcia
wad i usterek

Źródło: Emitent
* Jako wartość transakcji wskazano kwotę gwarancji.

19.4.

Transakcje z zawarte przez ML SYSTEM+ Sp. z o.o. z podmiotami powiązanymi Emitenta

Tabela: Transakcje z zawarte przez ML SYSTEM+ Sp. z o.o. z podmiotami powiązanymi Emitenta w 2018 r. do Daty
Prospektu (w tys. zł)
Rodzaj transakcji

Podmiot

Wartość transakcji

Uwagi

Dawid Cycoń

3,0

wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji
prezesa zarządu ML SYSTEM+ Sp. z o.o.

Olga Stanek

3,0

wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji
członka zarządu ML SYSTEM+ Sp. z o.o.

Kinga StanekLebiedowicz

3,0

wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji
prokurenta w ML System+ Sp. z o.o.

sprzedaż netto do:

-

-

-

nierozliczone należności
na Datę Prospektu od:

-

-

-

zakupy netto od:

-

-

-

nierozliczone zobowiązania
na Datę Prospektu do:

-

-

-

wynagrodzenia

Źródło: Emitent
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20.

20.1.

Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji
finansowej oraz zysków i strat
Historyczne informacje finansowe

Emitent prezentuje, zgodnie z wymogami załącznika XXV do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004, sprawozdania
finansowe za lata 2016-2017 r. oraz dodatkowo za 2015 r. oraz 2014 r.
Proporcjonalny schemat minimalnego zakresu informacji w odniesieniu do prospektu dla akcji w przypadku MŚP i spółek
o obniżonej kapitalizacji rynkowej, pkt 20.1, stanowi załącznik XXV do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 809/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 r., wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych
w prospektach emisyjnych. Schemat minimalnego zakresu informacji, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, sposób
jego sporządzania dotyczy emitenta będącego małym lub średnim przedsiębiorcą oraz zakłada, że zbadane zostaną
historyczne informacje finansowe obejmujące dwa ostatnie lata obrotowe.
Zgodnie z artykułem 25 ust. 2 Ustawy o Ofercie, MŚP to spółka handlowa, która zgodnie z ostatnim rocznym sprawozdaniem
finansowym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym spełnia co najmniej dwa z następujących warunków:
1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło mniej niż 250 osób; 2) suma aktywów bilansu nie
przekracza 43.000.000 euro na dzień bilansowy sprawozdania finansowego; 3) przychody netto ze sprzedaży nie
przekraczają 50.000.000 euro.
Historyczne informacje finansowe zostały przedstawione w formie zgodnej z tą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym
opublikowanym sprawozdaniu Emitenta za rok kończący się 31 grudnia 2017 r., z uwzględnieniem standardów i zasad
rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego sprawozdania finansowego.
W związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. Akcji Emitenta, w dniu 5 stycznia 2018 r. Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 4
w przedmiocie przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Emitenta
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przekonaniu, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji
działalności.
Historyczne informacje finansowe wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania historycznych informacji
finansowych przedstawiono w Części Finansowej Prospektu.

20.2.

Informacje finansowe pro forma

Emitent nie jest zobowiązany do sporządzenia danych finansowych pro forma ani nie sporządzał takich danych. Emitent
nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym ML SYSTEM+ Sp. z o.o. (na moment transakcji działającej pod firmą Inżynieria
BIPV Sp. z o.o.) na podstawie umowy sprzedaży z 12 września 2016 r., zawartej pomiędzy Olgą Stanek (jako sprzedającą)
a Emitentem (jako kupującym). Poniżej przedstawiono kluczowe wybrane dane finansowe przejętego podmiotu:

Tabela: Wybrane dane finansowe ML System+ Sp. z o.o. (w tys. zł)
Wybrane dane finansowe

2015 r.

2016 r.

441

165

2

12

Aktywa razem

161

168

Kapitał własny

121

133

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) netto

Źródło: Emitent

Uwzględniając przedstawione powyżej dane finansowe, w wyniku przejęcia ML System+ Sp. z o.o. przez Emitenta, nie
nastąpiła znacząca zmiana brutto wielkości Emitenta.

20.3.

Badanie historycznych rocznych informacji finansowych

20.3.1. Oświadczenie stwierdzające, że historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego
rewidenta
Historyczne informacje finansowe zamieszczone w punkcie 1 Części Finansowej Prospektu zostały zbadane przez biegłego
rewidenta. Opinia biegłego rewidenta została zamieszczona w punkcie 1.1 Części Finansowej Prospektu.
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20.3.2. Wskazanie innych informacji w dokumencie rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych
rewidentów
Poza historycznymi informacjami finansowymi wskazanymi w Części Finansowej Prospektu żadne inne informacje
zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym nie były badane przez biegłego rewidenta.
20.3.3. Informacje finansowe w Prospekcie nie pochodzące ze sprawozdań finansowych Emitenta zbadanych przez
biegłego rewidenta
Wszystkie zamieszczone w Prospekcie informacje dotyczące okresu po 31 grudnia 2017 r., w szczególności: w punkcie 5.2
(inwestycje w 2018 r. do Daty Prospektu), w punkcie 10 (informacje o zobowiązaniach finansowych Emitenta w Dacie
Prospektu), w punkcie 17.1 (dane w Dacie Prospektu), punkcie 19 (dane 2018 r. do Daty Prospektu) oraz w punkcie 3.2
Części IV Prospektu (kapitały i zadłużenie na dzień 31.03.2018 r., zadłużenie netto na 31.03.2018 r. oraz informacje
dotyczące zadłużenia pośredniego i warunkowego 31.03.2018 r.) nie pochodzą ze sprawozdań finansowych badanych przez
biegłego rewidenta i zostały sporządzone przez Emitenta na podstawie ksiąg rachunkowych na potrzeby niniejszego
Prospektu.

20.4.

Data najnowszych informacji finansowych

Najnowsze sprawozdanie finansowe zamieszczone w Prospekcie zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2017 r. do
31 grudnia 2017 r. i zostało zbadane przez biegłego rewidenta.

20.5.

Śródroczne i inne informacje finansowe

Prospekt nie zawiera śródrocznych i innych informacji finansowych.

20.6.

Polityka dywidendy

20.6.1. Polityka Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy
Nadrzędną zasadą Zarządu Emitenta odnośnie polityki dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości
wypracowanego zysku i bieżących możliwości Emitenta. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty
dywidendy, będzie kierował się koniecznością zapewnienia Grupie Emitenta płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego
do rozwoju działalności, w tym niezbędnego do realizacji zakładanego na lata do 2020 r. włącznie planu inwestycyjnego
Emitenta. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta nie przewiduje wypłat dywidendy w 2018 r. W kolejnych latach, aż do
zakończenia planu inwestycyjnego (2020 r.), Emitent zakłada wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20%-25%
skonsolidowanego zysku netto. Po zakończeniu realizacji planu inwestycyjnego Emitent zamierza zwiększyć skalę wypłaty
dywidendy do poziomu co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto.
Należy zaznaczyć, iż Zarząd Emitenta, przy podejmowaniu decyzji odnośnie do rekomendacji wypłaty dywidendy
w przyszłości będzie brał pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową Emitenta, cele strategiczne oraz
efektywność planowanych przez Emitenta projektów inwestycyjnych. Ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy zostały
przedstawione w pkt. 22.1 Części III Prospektu.
Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę m.in.
rekomendację Zarządu w tym zakresie, przy czym rekomendacja Zarządu nie ma wiążącego charakteru dla zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
20.6.2. Wartość dywidendy za każdy rok obrotowy w okresie historycznych informacji finansowych
W okresie historycznych informacji finansowych oraz w 2018 r. do Daty Prospektu Emitent nie dokonał wypłaty dywidendy.

20.7.

Postępowania sądowe i arbitrażowe

W okresie 12 miesięcy przed Datą Prospektu nie toczyły się oraz w Dacie Prospektu nie toczą się postępowania przed
organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej
przeszłości lub mają w Dacie Prospektu istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta lub Grupy Emitenta.
Według wiedzy Emitenta w Dacie Prospektu brak jest okoliczności skutkujących możliwością wystąpienia takich postępowań.

20.8.

Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta

W ocenie Zarządu Emitenta od daty zakończenia ostatniego okresu obrachunkowego, za który opublikowano dane
finansowe zbadane przez biegłego rewidenta (tj. 31 grudnia 2017 roku), nie zaszły inne istotne zmiany w sytuacji finansowej
ani pozycji handlowej Emitenta, poza przedstawionymi poniżej:




Emitent podpisał umowę z Gminą Załuski na montaż instalacji OZE na terenie 6 gmin o wartości 8,6 mln zł,
Emitent podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie na budowę
instalacji PV o wartości 9,7 mln zł,
Emitent podpisał umowę z Gminą Jawornik na inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji OZE
o wartości 5,7 mln zł,
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Emitent podpisał trzy umowy kredytowe: dwie umowy kredytowe z Alior Bank S.A. w kwocie 4,6 mln zł na finansowanie
realizowanego kontraktu z terminem spłaty do 31 sierpnia 2018 r. i kredyt inwestycyjny na refinansowanie poniesionych
wydatków na kwotę 1,5 mln zł na okres 36 miesięcy oraz z Bankiem Spółdzielczym w Niechobrzu na kwotę 3,4 mln zł na
zakup środka trwałego z okresem spłaty do 31 lipca 2018 roku (kredyt zostanie spłacony z dotacji na nabywany środek
trwały),
Emitent dokonał spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Niechobrzu w wysokości 3,4 mln zł,
w kwietniu 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) opublikowało listę rankingową projektów zgłoszonych
w ramach programu sektorowego PBSE (Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego), projekt zgłoszony przez
Emitenta (Zastosowanie struktur niskowymiarowych dla poszerzenia spektrum absorpcji i zwiększenia wydajności
krzemowych ogniw w architekturze IBC lub BIFACIAL) został oceniony najwyżej spośród wszystkich zgłoszonych
projektów, planowana wartość kosztów kwalifikowalnych projektu Emitenta wynosi 34,6 mln zł, natomiast wnioskowana
i rekomendowana wartość dofinansowania projektu wynosi 25,8 mln zł; umowa z NCBiR w Dacie Prospektu nie została
podpisana,
Emitent dokonał spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Lubenia w wysokości 3,1 mln zł,
Emitent podpisał umowę z Urzędem Miasta Rzeszów na dostawę modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem
instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 53 budynków na terenie miasta Rzeszowa
o łącznej wartości 8,4 mln zł,
Emitent podpisał umowę EKO STYL Rental Sp. z o.o. Sp.K. na dostawę urządzeń, uruchomienie i integracja
z istniejącymi urządzeniami i systemami w zakresie automatyki przemysłowej o łącznej wartości 8,8 mln zł,
Emitent podpisał umowę kredytową z Bankiem Spółdzielczym w Niechobrzu (działającym w imieniu własnym oraz na
podstawie umowy konsorcjum bankowego z 7 maja 2018 r. także w imieniu i na rzecz Banku Spółdzielczego w Kamieniu
i Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim) o udzielenie kredytu obrotowego w kwocie 4,3 mln zł na sfinansowanie
dostaw modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła
energii dla 53 budynków na terenie miasta Rzeszowa.

21.

Informacje dodatkowe

21.1.

Kapitał zakładowy

21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału akcyjnego
Na dzień 31 grudnia 2017 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosił 4.368.132 złotych i dzielił się łącznie na 4.368.132 akcje
o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, to jest:
1)
2)
3)
4)
5)

2.000.000 akcji zwykłych, imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2000000,
2.000.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 2000000,
215.000 akcji zwykłych, imiennych serii B o numerach od 000001 do 215000,
135.600 akcji zwykłych, imiennych serii B1 o numerach od 000001 do 135600,
17.532 akcje zwykłe, imienne serii B2 o numerach od 00001 do 17532.

W Dacie Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 4.368.132 złotych i dzieli się łącznie na 4.368.132 akcje o wartości
nominalnej 1,00 zł każda akcja, to jest:
1)
2)
3)
4)
5)

2.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 2000000,
2.000.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 2000000,
215.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 215000,
135.600 akcji zwykłych, na okaziciela serii B1 o numerach od 000001 do 135600,
17.532 akcje zwykłe, na okaziciela serii B2 o numerach od 00001 do 17532.

Akcje serii A i A1 zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki ML SYSTEM Sp. z o.o.
Akcje serii A1 są
uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą Akcję serii A1 przypadają 2 (dwa) głosy. Wszystkie wyemitowane
akcje zostały w całości opłacone.
Na dzień 1 stycznia 2017 r., na dzień 31 grudnia 2017 r. żadna z akcji Emitenta nie była ani w Dacie Prospektu nie jest
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi akcje serii A oraz wyodrębnione z nich Akcje serii A i Akcje serii
A1, zostały pokryte majątkiem spółki przekształcanej (ML System Sp. z o.o.). Poza tą okolicznością, w okresie objętym
historycznymi informacjami finansowymi więcej niż 10% kapitału zakładowego Emitenta nie zostało opłacone w postaci
aktywów innych niż gotówka.
21.1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału (nie stanowią udziału w kapitale)
Na dzień 31 grudnia 2017 r. ani w Dacie Prospektu nie istniały akcje Emitenta, które nie reprezentowały kapitału (nie
stanowiły udziału w kapitale).
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21.1.3. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji emitenta w posiadaniu emitenta, innych osób w imieniu
emitenta lub przez podmioty zależne emitenta
Na dzień 31 grudnia 2017 r. ani w Dacie Prospektu akcje Emitenta nie były w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu
Emitenta ani przez podmioty zależne Emitenta.
21.1.4. Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów
wartościowych z warrantami, ze wskazaniem zasad i procedur, którym podlega ich zamiana, wymiana lub
subskrypcja
Na dzień 31 grudnia 2017 r. brak jest wyemitowanych przez Emitenta zamiennych papierów wartościowych, wymiennych
papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami. W Dacie Prospektu obowiązuje uchwała opisana
szczegółowo w punkcie 17.3. części III Prospektu, która przewiduje emisję do 169.500 warrantów subskrypcyjnych serii I,
z których każdy uprawniać będzie do objęcia 1 Akcji serii D. Szczegółowy opis praw z warrantów, zasad ich przyznania oraz
wykonania zawarto w punkcie 17.3. części III Prospektu.
21.1.5. Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału autoryzowanego
(docelowego),
ale
niewyemitowanego,
lub
zobowiązaniach
do
podwyższenia
kapitału,
a także o ich warunkach
Na dzień 31 grudnia 2017 r. ani w Dacie Prospektu Emitent nie posiadał informacji o prawach nabycia lub zobowiązaniach
w odniesieniu do kapitału autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub zobowiązaniach do podwyższenia
kapitału, a także o ich warunkach, z zastrzeżeniem:
1)

2)

uprawnień Newberg ML SPV Sp. z o.o. i Macieja Kaszyckiego wynikających z umów opisanych w punktach 22.3.1.
i 22.3.3. części III Prospektu – w szczególności umownych postanowień dotyczących uprawnienia do żądania
podwyższenia wyrównującego na zasadach opisanych w punktach 22.3.1. i 22.3.3. części III Prospektu; uprawnienia
wygasają z chwilą przydziału pierwszej akcji Emitenta w ramach oferty publicznej,
podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 16 kwietnia 2018 r. uchwały nr 1 w przedmiocie
przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy, emisji
warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia
umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu
Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie której emituje się
do 169.500 warrantów subskrypcyjnych serii I, z których każdy uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii D oraz
ustala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż 169.500 złotych, w drodze
emisji nowych Akcji serii D w liczbie nie większej niż 169.500 akcji. Szczegółowy opis praw z warrantów, zasad ich
przyznania oraz wykonania zawarto w punkcie 17.3. części III Prospektu.

21.1.6. Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, a także szczegółowy opis
takich opcji włącznie z opisem osób, których takie opcje dotyczą
Emitent na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiadał ani w Dacie Prospektu nie posiada informacji o kapitale dowolnego członka
Grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on
przedmiotem opcji, z zastrzeżeniem:
1)

2)

uprawnień Newberg ML SPV Sp. z o.o. i Macieja Kaszyckiego wynikających z umów opisanych w punktach 22.3.1.
i 22.3.3. części III Prospektu – w szczególności umownych postanowień dotyczących uprawnienia do żądania
podwyższenia wyrównującego, prawa przyłączenia się do zbycia, uprawnienia do żądania odpłatnego umorzenia akcji
na zasadach opisanych w punktach 22.3.1. i 22.3.3. części III Prospektu, a także uprawnienia do żądania odkupu akcji
przysługującego Newberg ML SPV Sp. z o.o. na zasadach opisanych w punkcie 22.3.1. części III Prospektu;
uprawnienia wygasają z chwilą przydziału pierwszej akcji Emitenta w ramach oferty publicznej,
podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 16 kwietnia 2018 r. uchwały nr 1 w przedmiocie
przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy, emisji
warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia
umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu
Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie której emituje się
do 169.500 warrantów subskrypcyjnych serii I, z których każdy uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii D oraz
ustala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż 169.500 złotych, w drodze
emisji nowych Akcji serii D w liczbie nie większej niż 169.500 akcji. Szczegółowy opis praw z warrantów, zasad ich
przyznania oraz wykonania zawarto w punkcie 17.3. części III Prospektu.

147

Część III – Dokument Rejestracyjny
21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego (podstawowego, zakładowego), z podkreśleniem informacji o
wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi danymi finansowymi
Od początku okresu objętego historycznymi danymi finansowymi do 30 czerwca 2015 r. Emitent funkcjonował w formie
prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Emitenta w tym okresie wynosił 4.000.000 złotych
i dzielił się na 80.000 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy udział.
Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ML System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z 3 czerwca 2015 r. Emitent został przekształcony w spółkę akcyjną. Przekształcenie wpisano do rejestru przekształcenie
Emitenta w dniu 1 lipca 2015 r. W okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 maja 2017 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosił
4.000.000 złotych i dzielił się na 80.000 akcji imiennych, zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja.
Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 kwietnia 2017 r. dokonano podwyższenia
kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 215.000 złotych poprzez emisję 21.500 akcji imiennych, zwykłych serii B o wartości
nominalnej 10 złotych każda akcja. Cena emisyjna akcji serii B wynosiła 139,53 złotych za każdą akcję serii B. Podwyższenie
kapitału zakładowego wpisano do rejestru przedsiębiorców w dniu 31 maja 2017 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami z 9 listopada 2017 r.:
1)

2)
3)
4)

dokonało wyodrębnienia 200.000 akcji serii A o numerach od 100001 do 200000 oraz od 300001 do 400000 z serii A
akcji i utworzeniu z tych akcji nowej serii akcji imiennych, zwykłych, oznaczonej jako A1, precyzując przy tym, że
dotychczasowe akcje serii A o numerach od 100001 do 200000 stanowić będą akcje serii A1 o numerach od 000001 do
100000, a dotychczasowe akcje serii A o numerach od 300001 do 400000 stanowić będą akcje serii A1 o numerach od
100001 do 200000;
postanowiło dla utrzymania ciągłości numeracji w obrębie serii A akcji, iż dotychczasowe akcje serii A o numerach od
200001 do 300000 stanowić będą akcje serii A o numerach od 100001 do 200000;
postanowiło o uprzywilejowaniu akcji zwykłych, imiennych serii A1 co do głosu w ten sposób, iż na każdą akcję
uprzywilejowaną przypada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;
dokonało podziału (splitu) akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 złotych na 1 złoty oraz
zwiększenie liczby akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki, z 421.500 akcji o wartości nominalnej 10 złotych
każda akcja do 4.215.000 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja, przy czym podział (split) akcji Spółki został
dokonany poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:10, w wyniku czego (z uwzględnieniem ww.
postanowień) kapitał zakładowy Spółki został podzielony na 2.000.000 akcji serii A, 2.000.000 akcji serii A1 oraz
215.000 akcji serii B.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą z 22 listopada 2017 r. dokonało podwyższenia kapitału zakładowego
Emitenta o kwotę 153.132 złotych poprzez emisję 135.600 akcji imiennych, zwykłych, serii B1 o wartości nominalnej 1 złoty
każda akcja oraz 17.532 akcji imiennych, zwykłych, serii B2 o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja. Cena emisyjna akcji serii
B1 wynosiła 14,75 złotych za każda akcję serii B1, a cena emisyjna akcji serii B2 wynosiła 1 złoty za każdą akcję serii B2.
Powyższe zmiany zostały odzwierciedlone w przyjętym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą
z 22 listopada 2017 r. nowym brzmieniu Statutu Spółki. Zmiany Statutu oraz podwyższenie kapitału zakładowego, o których
mowa powyżej, zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców w dniu 27 grudnia 2017 r.
Na podstawie uchwały opisanej w punkcie 17.3. części III Prospektu ustalono warunkowe podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 169.500 złotych, w drodze emisji nowych Akcji serii D w liczbie nie większej niż
169.500 akcji. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii D
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii I emitowanych na podstawie powyższej uchwały w związku z wprowadzonym
programem motywacyjnym, szczegółowo opisanym w punkcie 17.3. części III Prospektu. Termin wykonania prawa do
objęcia Akcji serii D przez posiadaczy warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2021 roku. Osobami uprawnionymi do objęcia
Akcji serii D są posiadacze warrantów. Wszystkie Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna
Akcji serii D jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 1,00 złoty. W myśl art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Akcje
serii D będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli dokumenty akcji zostaną wydane nie
później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Jeżeli dokumenty akcji zostaną wydane po takim dniu, to wówczas będą
uczestniczyć w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego. Walne Zgromadzenie po
zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia
ceny emisyjnej Akcji serii D, działając w interesie Spółki pozbawiło akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii D w całości.
Do Daty Prospektu powyżej opisane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało wpisane do rejestru
przedsiębiorców.
W dniu 18 kwietnia 2018 r. Zarząd Emitenta na wniosek akcjonariuszy Emitenta i na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Spółki
podjął uchwałę w przedmiocie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Na podstawie uchwały dokonano zamiany
2.000.000 Akcji serii A imiennych, 215.000 Akcji serii B imiennych, 135.600 Akcji serii B1 imiennych oraz 17.532 Akcji serii
B2 imiennych na akcje zwykłe na okaziciela.
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21.2.

Statut

21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w Statucie Spółki, w którym są one
określone
Przedmiotem działalności Emitenta jest działalność w zakresie fotowoltaiki, w tym opracowywanie nowych technologii
i produktów, ich wdrażanie do produkcji oraz ich sprzedaż. Szczegółowy opis przedmiotu działalności z wykorzystaniem kodów
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) przyjętej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) zawiera § 5 ust. 1 Statutu
Emitenta.
21.2.2. Podsumowanie wszystkich postanowień Statutu Spółki lub regulaminów Emitenta odnoszących się do
członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych
Poniżej przedstawiono podsumowanie postanowień Statutu Spółki oraz regulaminów Emitenta odnoszących się do Zarządu
i Rady Nadzorczej. Emitent wskazuje, iż funkcjonowanie i kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej określają także przepisy
prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

21.2.2.1

Zarząd Emitenta

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat. Dopuszczalne jest ponowne powołanie
tych samych osób na następne kadencje Zarządu. Statut Spółki przewiduje, że do składania oświadczeń w imieniu Spółki
oraz do jej reprezentowania upoważnieni są w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu samodzielnie,
a w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie lub członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu
lub prokurentem. Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy. Wynagrodzenie
z tytułu sprawowania funkcji członka Zarządu może również zostać przyznane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego
pełnienia funkcji członka Zarządu. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi
ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział
w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo
akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody, o której mowa powyżej, udziela Rada
Nadzorcza w formie uchwały. Statut Spółki przewiduje, że Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, rozdziela poszczególne
sprawy i obowiązki pomiędzy członków Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy, chyba że regulamin
Zarządu stanowi inaczej. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane za pośrednictwem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość lub w głosowaniu pisemnym. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza może przyjąć
regulamin Zarządu. Zmiana regulaminu Zarządu lub jego uchylenie wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
Szczegółową regulację organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin Zarządu dostępny na
stronie internetowej Spółki (www . mlsystem.pl). Regulamin przewiduje, że jego postanowienia stosuje się z uwzględnieniem
postanowień Statutu, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2016, o których mowa w punkcie 16.4. części III Prospektu. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu
a powyżej wskazanymi regulacjami, pierwszeństwo przyznaje się postanowieniom Statutu oraz bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z regulaminem pełnienie funkcji w Zarządzie powinno stanowić główny obszar
aktywności zawodowej członka Zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka Zarządu nie powinna prowadzić do
takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji
w Spółce. W szczególności członek Zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony
na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w Spółce. Regulamin
zastrzega, że zasiadanie członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki
wymaga zgody Rady Nadzorczej. Członek Zarządu powinien uzyskać taką zgodę przed objęciem funkcji w zarządzie lub
radzie nadzorczej spółki spoza grupy kapitałowej Spółki, a jeżeli uzyskanie uprzedniej zgody nie było możliwe, to
niezwłocznie po powołaniu do zarządu lub rady nadzorczej takiej spółki.
o

Zgodnie z regulaminem w przypadku Zarządu wieloosobowego powinien zostać w drodze uchwały Zarządu przyjęty
wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu
(„Wewnętrzny Podział Odpowiedzialności”). Wewnętrzny Podział Odpowiedzialności powinien być sformułowany w sposób
jednoznaczny i przejrzysty. Powinien uwzględniać specyfikę branży, w której działa Spółka oraz kompetencje
i doświadczenie poszczególnych członków Zarządu. Przyjęty Wewnętrzny Podział Odpowiedzialności powinien zostać
udostępniony na stronie internetowej Spółki. Zarząd może przy tym zaniechać przyjmowania Wewnętrznego Podziału
Odpowiedzialności, jeżeli Spółka nie ma statusu spółki publicznej. Zarządowi przysługują kompetencje we wszelkich
sprawach, które z mocy Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa lub Statutu nie zostały
przekazane do kompetencji innych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który w szczególności
koordynuje prace Zarządu i współpracę pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu, powierza poszczególnym członkom
Zarządu prowadzenie określonych spraw Spółki, analizuje wyniki poszczególnych członków Zarządu, w tym stopień realizacji
przez nich powierzonych im zadań, sprawuje nadzór nad osobami odpowiedzialnymi w Spółce za zarządzanie ryzykiem,
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audyt wewnętrzny i compliance oraz zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Kierując pracami Zarządu Prezes
Zarząd powinien uwzględniać Wewnętrzny Podział Odpowiedzialności, jeżeli został przyjęty.
Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie w Spółce skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Systemy, o których mowa powyżej, powinny być dopasowane do
potrzeb Spółki oraz uwzględniać postanowienia przepisów prawa. Sprawowanie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego Zarząd może powierzyć określonemu personelowi Spółki lub powołać w tym
celu odrębny zespół. Zarząd może powierzyć pełnienie tych funkcji także jednemu z członków Zarządu. Wdrażanie
i utrzymanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego może
zostać też powierzone osobie trzeciej, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia interesów Spółki, w szczególności
w zakresie ochrony informacji poufnych w rozumieniu przepisów prawa, w tym Rozporządzenia MAR. Osoby odpowiedzialne
za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu, chyba że Prezes
Zarządu zarządzi poddanie ich nadzorowi innego członka Zarządu. Osobom tym zapewnia się możliwość raportowania
bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub komitetu audytu utworzonego przez Radę Nadzorczą.
Zgodnie z regulaminem, członek Zarządu powinien zachowywać w poufności wszelkie informacje poufne w rozumieniu
przepisów prawa, w tym Rozporządzenia MAR oraz dbać, by wszelkie informacje poufne w powyższym rozumieniu, które
zostały mu udostępnione, były przechowywane w sposób uniemożliwiający osobom trzecim dostęp do nich, w szczególności
na serwerach lub sprzęcie udostępnionym przez Spółkę. Dla komunikacji z pozostałymi członkami Zarządu oraz personelem
Spółki oraz przy przechowywaniu i przesyłaniu informacji poufnych w powyższym rozumieniu, członek Zarządu powinien
korzystać z udostępnionych przez Spółkę rozwiązań teleinformatycznych (telefonu, adresu poczty elektronicznej,
zabezpieczonego serwera etc.) oraz sprzętu.
Zarząd odpowiada za ukształtowanie w Spółce odpowiedniej polityki wynagrodzeń. Natomiast wynagrodzenie członków
Zarządu powinno być ukształtowane w sposób odpowiadający do pełnionym przez nich funkcjom. Wynagrodzenie należne
członkowi Zarządu może być określone uchwałą Rady Nadzorczej lub w umowie zawartej przez Spółkę z członkiem Zarządu.
Przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
w Spółce lub podmiotem powiązanym, Zarząd zobowiązany jest zwrócić się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką
transakcję. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach
prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki. Członkowie
Zarządu powinni też uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Skład osobowy delegacji Zarządu na obrady Walnego
Zgromadzenia może określić Prezes Zarządu. Nie zamyka to jednak drogi do uczestniczenia w obradach Walnego
Zgromadzenia także innym członkom Zarządu.
Zarząd odbywa posiedzenia stosownie do potrzeb Spółki. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. Członek Zarządu
może żądać zwołania posiedzenia Zarządu, podając proponowany porządek obrad. O ile jest to wskazane, do wniosku
powinny być załączone odpowiednie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad oraz projekty uchwał. Prezes
Zarządu zwołuje posiedzenie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.
Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia,
wnioskodawca może je zwołać samodzielnie. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu osobiście
(stacjonarnie) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy
wykorzystaniu tele- lub wideokonferencji (zdalnie), chyba że w zawiadomieniu o terminie posiedzenia zastrzeżono obowiązek
obecności osobistej na posiedzeniu. Posiedzenie Zarządu zwołuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy
poczty elektronicznej przydzielone poszczególnym członkom Zarządu, a w razie potrzeby także telefonicznie. Członkowie
Zarządu powinni być zawiadomieni o terminie posiedzenia z trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadkach niecierpiących
zwłoki termin może zostać skrócony. Posiedzenie może się też odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli w posiedzeniu biorą
udział wszyscy członkowie Zarządu. Zarząd może też podejmować uchwały, o ile wszyscy jego członkowie uczestniczą
w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział
inne osoby, jeżeli Zarząd uzna ich obecność za uzasadnioną.
Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy jego członkowie
zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Uchwały są podejmowane w sprawach przewidzianym w porządku obrad określonym
w zawiadomieniu. Można też podejmować uchwały w sprawach zgłoszonych do porządku obrad przed otwarciem
posiedzenia Zarządu, jeżeli wniosek o rozszerzenie porządku obrad został wysłany do każdego z członków Zarządu
z odpowiednim wyprzedzeniem, lub w trakcie posiedzenia Zarządu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu uczestniczą
w posiedzeniu. Powyższych ograniczeń nie stosuje się do uchwał w sprawach technicznych. Uchwały zapadają bezwzględną
większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Posiedzenia
Zarządu są protokołowane. Przebieg posiedzenia może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i
dźwięk, jeżeli Zarząd w drodze uchwały tak postanowi. Regulamin określa też w sposób szczegółowy elementy protokołu.
Protokół jest podpisywany przez członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu nie później niż na następnym
posiedzeniu Zarządu. Każdy członek Zarządu ma prawo zgłosić do protokołu uwagi. W razie odrzucenia uwag przez Zarząd,
członek Zarządu ma prawo złożenia zdania odrębnego do protokołu posiedzenia, podczas którego takie zdanie odrębne było
zgłoszone. Protokoły posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Spółki. Zarząd może też podejmować uchwały
w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub faksu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie
Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. O wyborze trybu podejmowania uchwały spośród wskazanych
powyzej decyduje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.
Zgodnie z regulaminem, członek Zarządu powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która
mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Zarządu,
a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić. Członek Zarządu jest zobowiązany do
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nieustannej analizy sytuacji pod kątem możliwości wystąpienia konfliktu interesów i zapobiegania im. Regulamin precyzuje
przy tym, że przez konflikt interesów należy rozumieć sytuację, w której interes członka Zarządu lub podmiotu powiązanego
z nim pozostaje lub potencjalnie może pozostawać w sprzeczności z interesem Spółki oraz określa definicję podmiotu
powiązanego. Członek Zarządu zobowiązany jest poinformować Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości
jego powstania oraz powstrzymać się od udziału w dyskusji i głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do
jego osoby może wystąpić konflikt interesów. Członek Zarządu może wnioskować o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały
co do istnienia takiego konfliktu. Jeżeli pomimo istnienia konfliktu interesów członek Zarządu nie podejmuje działań w celu
jego rozwiązania, w szczególności nie wstrzymuje się z udziałem w rozpatrywaniu spraw, których konflikt interesów dotyczy,
Zarząd lub Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę stwierdzająca istnienie konfliktu i wezwać członka Zarządu do podjęcia
działań w celu jego rozwiązania. W przypadku bezskuteczności wezwania Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy lub na
wniosek Zarządu o zobowiązana jest rozważyć, czy zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy dla odwołania danego
członka Zarządu. Członek Zarządu nie może też przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność
i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.

21.2.2.2

Rada Nadzorcza Emitenta

Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 osób, a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu
spółki publicznej od 5 do 7 osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Jednakże w przypadku wyboru
Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. Członkowie Rady
Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok pełnienia przez nich
obowiązków. Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą być ponownie wybrani.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział
w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada
Nadzorcza może też podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni
o treści.Podejmowanie uchwał w powyżej wskazanych trybach nie dotyczy wyborów Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych
osób. W imieniu Rady Nadzorczej reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa członek Rady
Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą powoływanie
i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie zasad i regulaminów wynagrodzenia członków Zarządu, badanie i ocena
sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,
badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze
stanem faktycznym, badanie i ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, nadzorowanie
wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia, powoływanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego Spółki, delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje lub z innych przyczyn nie mogą
sprawować swoich czynności, wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, wyrażanie
zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. W celu wykonywania
swych obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników
sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
Statut Spółki przewiduje, że organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin
ustalony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały dostępny na stronie internetowej Spółki (www . mlsystem.pl). Zmiana
regulaminu Rady Nadzorczej lub jego uchylenie wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Regulamin przewiduje, że jego
postanowienia stosuje się z uwzględnieniem postanowień Statutu, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady
nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) (Dz.U.UE.L.2005.52.51) oraz Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na GPW 2016, o których mowa w punkcie 16.4. części III Prospektu. W razie sprzeczności pomiędzy
postanowieniami regulaminu a powyżej wskazanymi regulacjami, pierwszeństwo przyznaje się postanowieniom Statutu oraz
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
o

Zgodnie z regulaminem, niezwłocznie po powołaniu do Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym
członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych
w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1089 z późn. zm.) oraz ww. zaleceniu Komisji. Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą
wpływać na spełnienie przez danego członka Rady kryteriów niezależności. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być
w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej
jej członkowie wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić kandydata na stanowisko Przewodniczącego Rady
Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może zgłosić także siebie jako kandydata. Wyboru Przewodniczącego Rady
Nadzorczej dokonuje się spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym Rady Nadzorczej zostaje ten
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kandydat, który w głosowaniu uzyskał bezwzględną większość głosów. Jeżeli wyboru dokonuje się spośród kilku kandydatów
i żaden z nich nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, do następnej tury wyborów przechodzi dwóch kandydatów,
którzy uzyskali największą liczbę głosów, przy czym jeżeli kilku kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów kwalifikująca
ich do następnej tury, wszyscy oni przechodzą do następnej tury. Głosowanie powtarza się do momentu, aż jeden
z kandydatów uzyska wymaganą liczbę głosów. Analogiczna procedura obowiązuje przy wyborze Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może też w każdym czasie na podstawie uchwały zdecydować o utworzeniu nowych
stanowisk w Radzie Nadzorczej. Uchwała określa nazwę stanowisko oraz obowiązki i uprawnienia osoby zajmującej to
stanowisko. Do obsady stanowisk stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu o wyborze Przewodniczącego Rady
Nadzorczej. W sytuacji wakatu na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego nieobecności, także z przyczyn
wypoczynkowych, albo czasowej niemożności sprawowania przez niego powierzonych mu obowiązków, określone
w regulaminie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, za wyjątkiem głosu rozstrzygającego w przypadku
równości głosów, przysługują Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Jeżeli także Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
nie może sprawować powierzonych mu obowiązków, określone w regulaminie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, za wyjątkiem głosu rozstrzygającego w przypadku równości głosów, przysługują najstarszemu wiekiem
członkowi Rady Nadzorczej. Jeżeli stan określony powyżej utrzymuje się permanentnie, a w szczególności nie jest wynikiem
urlopu wypoczynkowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, to Rada
Nadzorcza powinna dążyć do niezwłocznego powołania nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także rozważyć zwrócenie się do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego
Zgromadzenia celem rekonstrukcji Rady Nadzorczej. Powyższe dotyczy także obsady innych stanowisk w Radzie
Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to
uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których rezygnacja następuje z ważnych przyczyn, w szczególności w związku z istniejącym
konfliktem interesów.
Rada Nadzorcza może również w każdym czasie powołać komisje lub komitety Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powołuje
komisje lub komitety Rady Nadzorczej, jeżeli z przepisów prawa lub z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
o których mowa w punkcie 16.4. części III Prospektu, będzie wynikać obowiązek utworzenia takich komisji lub komitetów.
Komisje lub komitety powoływane jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, w drodze uchwały. Liczbę członków
komisji lub komitetu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może odwołać ze składu komisji lub komitetu
poszczególnych lub wszystkich jego członków. Odwołanie ze składu komisji lub komitetu nie jest równoznaczne
z odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej. Mandat członka komisji lub komitetu wygasa najpóźniej wraz z wygaśnięciem
mandatu członka Rady Nadzorczej. Postanowienia regulaminu Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio do organizacji
i działania komisji lub komitetów Rady Nadzorczej, a uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługują
przewodniczącemu komisji lub komitetu, chyba że Rada Nadzorcza przyjmie odrębny regulamin dla komisji lub komitetu.
W Radzie Nadzorczej powołuje się Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 członków, powoływanych
przez Radę Nadzorczą spośród członków tego organu. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Komitetu Audytu oraz
wskazuje, który z członków Komitetu Audytu pełnić będzie funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu. Członkowie Komitetu
Audytu, w tym przewodniczący Komitetu Audytu, powinni spełniać wymogi określone w przepisach prawa, w szczególności
w przepisach ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, postanowieniach ww.
zalecenia Komisji oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, o których mowa w punkcie 16.4. części III
Prospektu. Kompetencje i zakres zadań Komitetu Audytu oraz sposób jego działania określają przepisy prawa,
w szczególności przepisy ww. regulacji. W Radzie Nadzorczej można też powołać się Komisję ds. Wynagrodzeń i Nominacji.
Skład Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji, wymogi co do poszczególnych jej członków, jej kompetencje i zakres jej zadań
oraz sposób jej działania określają przepisy prawa, postanowienia ww. zalecenia Komisji oraz Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2016, o których mowa w punkcie 16.4. części III Prospektu.
Kompetencje Rady Nadzorczej określają postanowienia Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów
prawa oraz Statutu. Rada Nadzorcza powinna również podejmować działania wymagane przez postanowienia ww. zalecenia
Komisji oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, o których mowa w punkcie 16.4. części III Prospektu. Rada
Nadzorcza przedstawia także Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania wymagane przez przepisy prawa lub postanowienia
ww. regulacji. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje również sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego
Zgromadzenia, monitoruje skuteczność systemów i funkcji audytu wewnętrznego w oparciu między innymi o sprawozdania
okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz Zarząd, jak również dokonuje rocznej
oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji. Przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy
z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym Zarząd zwraca
się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny
wpływu takiej transakcji na interes Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na
warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład
grupy kapitałowej Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu
i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Spółka jest zobowiązana zapewnić
Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady
Nadzorczej są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Dokonując wyboru podmiotu
świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać sytuację finansową Spółki. Wybranych przez Radę
Nadzorczą doradców zatrudnia Spółka na jej wniosek. Koszty związane z korzystaniem przez Radę Nadzorczą z usług
doradczych ponosi Spółka.
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Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie,
może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Uchwała
w sprawie delegowania do pełnienia określonych czynności nadzorczych powinna określać imię i nazwisko delegowanego
członka Rady Nadzorczej, zakres czynności nadzorczych lub obszar działalności Spółki mający podlegać nadzorowi, okres
delegacji oraz częstotliwość przekazywania Radzie Nadzorczej sprawozdań z czynności nadzorczych. Członkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji powziętych w związku z pełnieniem funkcji.
Ujawnienie informacji może nastąpić wyłącznie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w ciągu roku obrotowego Spółki.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać
zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. O ile jest to wskazane, do wniosku powinny być
załączone odpowiednie materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad oraz projekty uchwał. Przewodniczący
Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie
później niż trzy tygodnie od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia,
wnioskodawca może je zwołać samodzielnie. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest zwoływane za pośrednictwem poczty
elektronicznej, przesyłki kurierskiej lub listem poleconym na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej. Wyboru formy
zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej dokonuje osoba, które dane posiedzenie zwołuje. Jeżeli jednak członek Rady
Nadzorczej tego zażąda, zawiadomienia do niego są kierowane wyłącznie na piśmie i przesyłane listem poleconym lub
przesyłką kurierską. Członek Rady Nadzorczej przekazuje na ręce Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej
niezwłocznie po powołaniu na tą funkcję dane kontaktowe (adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej oraz numer
telefonu). Zawiadomienie o posiedzeniu powinno być wysłane co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia Rady
Nadzorczej. W przypadkach niecierpiących zwłoki termin może zostać skrócony. Rada Nadzorcza może też podejmować
uchwały, o ile wszyscy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej
uchwały. W analogiczny sposób odwołuje się posiedzenia Rady Nadzorczej. O odwołaniu posiedzenia postanawia podmiot je
zwołujący. Jeżeli jednak w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odwołaniu posiedzenia członek Rady
Nadzorczej zażąda jego odbycia, zwołane posiedzenie powinno się odbyć w terminie i miejscu pierwotnie zaplanowanym.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej
członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu
dotyczącego podjęcia danej uchwały. Ograniczenie to nie ma zastosowania do uchwał co do rozstrzygnięcia o istnieniu konfliktu
interesów oraz uchwał w sprawach technicznych. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego powstania,
członek Rady powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz
od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Rady może wnioskować o podjęcie przez
Radę uchwały co do istnienia takiego konfliktu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może zaprosić do udziału w posiedzeniu
członków Zarządu, pracowników Spółki lub inne osoby. Członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do udziału
w posiedzeniu osób, o których mowa w ust. 1. Sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
Na posiedzeniu Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie
członka Rady Nadzorczej. Głosowanie tajne przeprowadza się przy użyciu kart do głosowania lub innego sposobu
gwarantującego tajność. W przypadku głosowania tajnego przy użyciu kart, karty są przekazywane Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej, który ustala i ogłasza wynik głosowania. Jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu co do
wyniku głosowania i nie zażąda ponownego przeliczenia głosów, to po zamknięciu posiedzenia Przewodniczący Rady
Nadzorczej może zarządzić zniszczenie kart do głosowania. Członek Rady Nadzorczej, po ogłoszeniu wyników głosowania,
ma prawo żądać odnotowania w protokole jego zdania odrębnego co do podjętej uchwały. Dotyczy to w szczególności
sytuacji, gdy w ocenie członka Rady Nadzorczej podjęta uchwała stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Przebieg posiedzenia może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących
dźwięk lub obraz i dźwięk, jeżeli Rada Nadzorcza tak postanowi. Na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej obecnego na
posiedzeniu Rada Nadzorcza w drodze uchwały może postanowić o zaniechaniu utrwalania przebiegu posiedzenia. W razie
podjęcia takiej uchwały zapis dźwięku lub obrazu i dźwięku dotychczas utrwalony podlega zniszczeniu. Regulamin określa treść
protokołu. Protokół jest podpisywany przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu nie później niż na
następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inna osoba przewodnicząca posiedzeniu
parafuje każdą stronę protokołu, w tym załączniki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić do protokołu uwagi.
W razie odrzucenia uwag przez Radę Nadzorczą, członek Rady Nadzorczej ma prawo złożenia zdania odrębnego do protokołu
posiedzenia, podczas którego takie zdanie odrębne było zgłoszone. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z nośnikami
rejestrującymi dźwięk lub obraz i dźwięk są przechowywane w siedzibie Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może też podejmować uchwały w trybie pisemnym lub
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w powyższych trybach
nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz
odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. O wyborze trybu podejmowania uchwały decyduje Przewodniczący Rady
Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.
Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby
prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady, a w przypadku
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powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do nieustannej
analizy sytuacji pod kątem możliwości wystąpienia konfliktu interesów i zapobiegania im. Regulamin precyzuje przy tym, że
przez konflikt interesów należy rozumieć sytuację, w której interes członka Zarządu lub podmiotu powiązanego z nim
pozostaje lub potencjalnie może pozostawać w sprzeczności z interesem Spółki oraz określa definicję podmiotu
powiązanego. Członek Rady Nadzorczej informuje odpowiednio Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub
możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby
może wystąpić konflikt interesów. W protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej lub innym dokumencie dokumentującym tryb
podejmowania uchwały należy stwierdzić tą okoliczność. Jeżeli pomimo istnienia konfliktu interesów członek Rady
Nadzorczej nie podejmuje działań w celu jego rozwiązania, w szczególności nie wstrzymuje się z udziałem w rozpatrywaniu
spraw, których konflikt interesów dotyczy, Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu może podjąć
uchwałę stwierdzająca istnienie konfliktu i wezwać członka Rady Nadzorczej do podjęcia działań w celu jego rozwiązania.
W przypadku bezskuteczności wezwania Rada Nadzorcza powinna rozważyć, czy zaistniałe okoliczności nie stanowią
podstawy podjęcia działań w celu zwołania Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będą m.in. zmiany
w składzie Rady Nadzorczej, i w razie potrzeby zwrócić się do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia z takim punktem
porządku obrad. Członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność
i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
Zgodnie z regulaminem, wysokość i zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala w formie uchwały Walne
Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
Obsługę organizacyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji

21.2.3.1

Prawo do dywidendy, prawo głosu, prawo do udziału w zyskach Emitenta, prawo do udziału w nadwyżkach
w przypadku likwidacji, postanowienia w sprawie umorzenia akcji

Prawo do dywidendy i prawo do udziału w zyskach Emitenta
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta,
który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Czysty zysk dzieli się według zasad
ustalonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Czysty zysk może być wyłączony od podziału i przeznaczony na tworzony
w Spółce kapitał zapasowy, rezerwowy lub rezerwę utworzoną w celu umorzenia akcji. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby
akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego
o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego
i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje
własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na
kapitały zapasowy lub rezerwowe.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy (dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy za dany rok obrotowy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień
powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym
w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest
wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
Wypłata dywidendy spółki publicznej w odniesieniu do akcji zdematerializowanych następuje za pośrednictwem KDPW, który
realizuje zobowiązania Emitenta wobec akcjonariuszy w ten sposób, że organizuje i koordynuje proces spełniania przez
Emitenta świadczeń pieniężnych na rzecz akcjonariuszy. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określają postanowienia
Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Do obsługi wypłaty zaliczki na poczet dywidendy postanowienia Szczegółowych Zasad Działania KDPW opisujące wypłatę
dywidendy stosują się odpowiednio. Roszczenia o wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy przedawniają się
z upływem okresu przedawnienia określonego w przepisach Kodeksu cywilnego.
Emitent nie wydał imiennych świadectw założycielskich dla celów wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu
Emitenta, które dawałyby ich posiadaczom prawo uczestnictwa w podziale zysku Spółki.
Prawo głosu
Zgodnie z art. 412 § 1 Ksh, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik
wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do
wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym
rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każdym z rachunków.
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Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub
w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takiej samej formie powinno zostać
dokonane odwołanie pełnomocnictwa.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik
spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może
upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa
jest wyłączone. Pełnomocnik, będący jedną z osób wskazanych powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
akcjonariusza.
Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu
uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia
z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz może jednakże głosować jako pełnomocnik
innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej. W takim jednak przypadku
akcjonariusz winien ujawnić swemu mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu
interesów. Nie może również udzielić dalszego pełnomocnictwa oraz ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami
udzielonymi przez swego mocodawcę.
Akcje imienne serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że jedna
akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji
Zgodnie z art. 474 Ksh majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy
w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Podział tego majątku między akcjonariuszy nie
może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Statut
Emitenta nie zawiera postanowień co do uprzywilejowania określonych akcji w zakresie przyznania im prawa pierwszeństwa
przy podziale majątku.
Postanowienia w sprawie umorzenia akcji
Akcje Spółki mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (tzw. umorzenie
dobrowolne). Akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone otrzyma wynagrodzenie w zamian za umorzone akcje, chyba
że zgodzi się na umorzenie bez wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku
obrotowym. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności
podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź
uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu akcji
podlega ogłoszeniu. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana. Umorzenie akcji
wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym
Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego Zarząd
niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia
ogłoszenia. Powyższego obowiązku nie stosuje się do umorzenia w pełni pokrytych akcji:
1) gdy Spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia lub
2) jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1
Ksh może być przeznaczona do podziału, lub
3) gdy umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy, z wyjątkiem przyznania im świadectw
użytkowych, o ile Statut będzie dopuszczać ich wydanie.
Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Jednakże w przypadku określonym w punkcie 2
powyżej, od chwili spełnienia świadczenia przez Spółkę na rzecz akcjonariusza, z umarzanych akcji nie można wykonywać
praw udziałowych. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe imienne lub na okaziciela,
bez określonej wartości nominalnej.
Emitent wskazuje, że na podstawie umów opisanych w punktach 22.3.1. i 22.3.3. części III Prospektu Newberg ML SPV
Sp. z o.o. oraz drugiemu inwestorowi przysługuje prawo żądania odpłatnego umorzenia posiadanych przez te podmioty
odpowiednio Akcji Serii B oraz Akcji serii B1, na warunkach określonych w tych umowach.

21.2.3.2

Rezerwy lub rezerwy na fundusz amortyzacyjny

Zgodnie z § 28 ust. 1 Statutu, Spółka tworzy następujące kapitały:
1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy.
Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na początku i w trakcie roku
obrotowego. Zarząd może tworzyć i znosić kapitały i fundusze w zakresie, w jakim kompetencja ta przyznana mu jest przez
przepisy prawa.
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Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej
jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na kapitał rezerwowy składać się mogą odpisy z zysku rocznego ustalane corocznie
przez Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie, jednakże części
kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej
w sprawozdaniu finansowym. Walne Zgromadzenie może w całości lub części wyłączyć zysk z podziału między
Akcjonariuszy, przeznaczając go na inne kapitały lub fundusze Spółki.

21.2.3.3

Zobowiązanie do dalszego wezwania kapitałowego (capital call) przez Emitenta

Statut nie zawiera zobowiązania do dalszego wezwania kapitałowego.

21.2.3.4

Wszelkie postanowienia faworyzujące lub dyskryminujące obecnych lub potencjalnych posiadaczy takich
papierów wartościowych w wyniku posiadania przez takich akcjonariuszy znacznej liczby akcji

W Dacie Prospektu Statut nie zawiera postanowień faworyzujących lub dyskryminujących obecnych lub potencjalnych
posiadaczy akcji w wyniku posiadania przez takich akcjonariuszy znacznej liczby akcji.
21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej
znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa
Zasady dotyczące działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji nie mają bardziej znaczącego zakresu niż jest to
wymagane przepisami prawa.
21.2.5. Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy
oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich

21.2.5.1

Rodzaje Walnych Zgromadzeń

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć
w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
powinno być:
1)
2)
3)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy;
powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione powyżej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub
w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.

21.2.5.2

Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny
wniosek Rady Nadzorczej, na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie
zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie oraz nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie w przypadku, jeżeli mimo złożonego wniosku, o którym mowa powyżej, Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą, a Rada Nadzorcza
zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie
zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy
występujących z tym żądaniem. W takim wypadku sąd wyznacza również przewodniczącego tego Zgromadzenia.
Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka.
Akcjonariusze Spółki, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego
o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie Spółki do chwili uzyskania przez nią statusu spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie, które
powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć
datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu
powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione
znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz
z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne,
Walne Zgromadzenie może być również zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską,
wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień
ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane
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akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie
powinno być wysłane.
Walne Zgromadzenie Spółki po uzyskaniu przez nią statusu spółki publicznej zwoływane będzie przez ogłoszenie
dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie
z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać co najmniej:
1)
2)

3)
4)
5)

6)

datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,
w szczególności informacje o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia, prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
Walnego Zgromadzenia, prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia, sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym
w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania
Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, możliwości i sposobie
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie
wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie
wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny
tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie
przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
Walnego Zgromadzenia;
wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo i niezależnie od posiadanego statusu spółki publicznej, w zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, o którym mowa w art. 400 § 3 Ksh, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego
upoważniającego do jego zwołania.
Spółka po uzyskaniu statusu spółki publicznej będzie zobowiązana prowadzić własną stronę internetową i zamieszczać na niej
od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji w
spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na
poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów, dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu
Zgromadzeniu, projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki,
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. Jeżeli
formularze, o których mowa powyżej, z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, Spółka po
uzyskaniu statusu spółki publicznej będzie zobowiązana wskazywać na swojej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy
oraz wysyłać te formularze nieodpłatnie każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.
Uchwały można też powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest
reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.

21.2.5.3

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia określa się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Ponadto, 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 czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym po uzyskaniu przez Spółkę statusu
spółki publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany
niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany
w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, przy czym po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej
termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeżeli
Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 402 § 3 Ksh (tj. na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego), powyżej
określonego trybu uzupełniania porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie stosuje się. Akcjonariusz lub akcjonariusze
Spółki po uzyskaniu przez nią statusu 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. Spółka zobowiązana jest niezwłocznie ogłosić projekty uchwał na stronie
internetowej. Niezależnie od powyższego, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

157

Część III – Dokument Rejestracyjny
21.2.5.4

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

W Walnym Zgromadzeniu Spółki do chwili uzyskania przez nią statusu spółki publicznej mogą uczestniczyć uprawnieni z akcji
imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do
księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Natomiast akcje na okaziciela dają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niemającej statusu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone
w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. 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 zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
W Walnym Zgromadzeniu Spółki będącej spółką publiczną mają prawo uczestniczyć 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 będącej spółką publiczną, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej
w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Natomiast akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają
prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki będącej spółką publiczną, 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
będącej spółką publiczną 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. Na żądanie
uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub
wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będącej spółką publiczną Spółka
ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na
dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będącej spółką
publiczną. Akcjonariusz Spółki po uzyskaniu przez nią statusu spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między
dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska
i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę
przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może
przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Dodatkowo,
akcjonariusz Spółki po uzyskaniu przez nią statusu spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma także prawo żądać
wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy
na wniosek uprawnionego.
Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są ponadto uprawnieni członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. W zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć ponadto osoby, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku
obrotowym. Członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, mają prawo
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przeglądać sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowe
Spółki wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania, oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie.

21.2.5.5

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik
wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści
pełnomocnictwa, może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa oraz może
reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki po
uzyskaniu przez nią statusu spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku, a posiadający akcje zapisane na
więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw
z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do
wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
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Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki nie będącej spółką publiczną i wykonywania prawa
głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej,
pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub
w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga w takim wypadku opatrzenia
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Spółka będąc spółką publiczną zobowiązana będzie wskazywać akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O sposobie
zawiadamiania rozstrzyga regulamin Walnego Zgromadzenia, zaś w braku regulaminu – Zarząd Spółki. W takim przypadku,
Spółka zobowiązana jest podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu
weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.
Postanowienia o formie i sposobie udzielania pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
Przepisy prawa stanowią, że członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Powyższe nie dotyczy jednak Spółki będącej spółką publiczną. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej,
w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu członka Zarządu, członka Rady Nadzorczej,
likwidatora, pracownika Spółki lub członka organów lub pracownika spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo
będzie mogło upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, pełnomocnik będzie zobowiązany
ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, udzielenie
dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami
udzielonymi przez akcjonariusza.
Przyjęte w Spółce zasady ładu korporacyjnego nie przewidują możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

21.2.5.6

Obrady Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej
rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę
reprezentowanych na nim akcji. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca,
a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie
nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą spis
uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów.
Lista jest podpisywana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i jest wyłożona podczas obrad Walnego
Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym
Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej
z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
Obrady Walnego Zgromadzenia są prowadzone zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych
w porządku obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy
jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
Jednakże wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być
uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Walne Zgromadzenie może też zarządzać przerwy
w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
Każda z akcji Spółki uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym akcje imienne serii A1 są
uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A1 przypadają 2 głosy. Akcjonariusz może
głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. W Spółce niemającej statusu spółki publicznej akcjonariusz nie może
jednakże ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał
dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia
z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej,
akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej,
przy czym wykonywanie prawa głosu w takich przypadkach następuje na warunkach określonych w Kodeksie spółek
handlowych, w szczególności zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza
Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub Statutu nie stanowią inaczej. Jeżeli w Spółce
istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwały o zmianie Statutu, obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji,
mogące naruszyć prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji, powinny być powzięte w drodze oddzielnego głosowania
w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest
wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na Walnym Zgromadzeniu. Powyższe postanowienia stosuje się również do
emisji nowych akcji uprzywilejowanych, które przyznają uprawnienia tego samego rodzaju, jakie służą dotychczasowym
akcjom uprzywilejowanym, albo przyznają inne uprawnienia, mogące naruszyć prawa dotychczasowych akcjonariuszy
uprzywilejowanych. Nie dotyczy to przypadku, gdy Statut przewiduje emisję nowych akcji uprzywilejowanych.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów
Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy
zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym
Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących
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wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. Głosowania tajnego nie zarządza się w przypadku, gdy w Walnym
Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.
Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. W protokole
stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się
powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Wypis z protokołu wraz
z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do
księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd
odpisów uchwał. Ponadto, w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka będąca spółką publiczną
zobowiązana jest ujawnić na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym powyżej. Wyniki głosowań
powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
21.2.6. Krótki opis postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie,
odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem
Postanowienia Statutu lub regulaminów Emitenta nie przewidują postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie,
odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. Emitent wskazuje, że opóźnienie, odroczenie lub
uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem mogą powodować ustalenia akcjonariuszy Emitenta (Dawida Cycoń i Edyty
Stanek („Założyciele”) oraz Newberg ML SPV Sp. z o.o. i inwestora będącego osobą fizyczną) wynikające z umów
inwestycyjnych opisanych w punktach 22.3.1. oraz 22.3.3. części III Prospektu, a w szczególności postanowienia tych umów
dotyczące (i) trybu przeprowadzenia oferty publicznej akcji Emitenta, w tym kolejności ich oferowania do objęcia lub
sprzedaży w ramach oferty, (ii) lock-upów, (iii) zasad wyłączania prawa poboru, (iv) uprawnienia do żądania podwyższenia
wyrównującego, (v) prawa przyłączenia się do zbycia, (vi) uprawnienia do żądania odpłatnego umorzenia akcji, a w wypadku
Newberg ML SPV Sp. z o.o. także uprawnienia do żądania odkupu akcji przysługującego Newberg ML SPV Sp. z o.o.
Powyższe okoliczności szczegółowo opisano w punktach 22.3.1. oraz 22.3.3. części III Prospektu. Umowy, o których mowa
powyżej, wygasają z chwilą przydziału pierwszej akcji Emitenta w ramach oferty publicznej.
21.2.7. Wskazanie postanowień umowy Statutu lub regulaminów, jeżeli takie istnieją, regulujących progową
wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez
akcjonariusza
Statut Emitenta oraz przyjęte przez niego lub jego organy regulaminy nie zawierają postanowień regulujących progową
wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.
Obowiązki informacyjne związane z ujawnianiem stanu posiadania akcji przez akcjonariusza wynikają z obowiązujących
przepisów prawa.
21.2.8. Opis warunków nałożonych zapisami Statutu, jej regulaminami, którym podlegają zmiany kapitału, jeżeli
zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa
Statut Emitenta oraz przyjęte przez niego lub jego organy regulaminy nie przewidują, by zasady dotyczące zmian kapitału
były bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa.

22.

Istotne umowy

Poniżej przedstawione zostało podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności
Emitenta, których stroną jest Emitent lub inny podmiot z Grupy, zawartych w okresie dwóch lat bezpośrednio
poprzedzających Datę Dokumentu Rejestracyjnego.
Za istotną umowę Emitent uznaje umowę, której jedną ze stron jest Emitent lub jednostka od niego zależna i której przedmiot
ma wartość co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Jako istotną umowę Emitent przyjmuje również dwie lub więcej umów zawieranych przez Emitenta lub jednostkę od niego
zależną z jednym podmiotem lub, o ile przy dochowaniu przez Emitenta należytej staranności możliwe jest ustalenie
stosunku zależności, z jednostką zależną od tego podmiotu w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych
umów spełnia kryterium wartości, o którym mowa powyżej. W przypadku istotnej umowy wieloletniej przez wartość
przedmiotu istotnej umowy rozumie się łączną wartość świadczeń wynikających z tej umowy, określoną dla całego okresu jej
obowiązywania. W przypadku istotnej umowy znaczącej zawartej na czas nieoznaczony wartością przedmiotu istotnej
umowy jest łączna wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy na okres 5 lat. W przypadku braku możliwości
określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy przyjmuję się szacunkową wartość przedmiotu umowy.
Jako istotnych umów Emitent nie traktuje umów o przelew wierzytelności na zabezpieczenie oraz umów o ustanowienie
zastawu rejestrowego z uwagi na ich akcesoryjny charakter. Emitent jako istotne umowy traktuje też niektóre umowy, które
nie spełniają kryterium wartości określonego powyżej, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby
prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny akcji Emitenta lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.
Wartość kapitałów własnych Emitenta przyjęto według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (10% tej wartości to kwota 3.570
tys. złotych).
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22.1.

Umowy zawierane z bankami

22.1.1. Umowy Emitenta z Alior Bank S.A.

22.1.1.1

Umowa Kredytowa nr U0002857194782 o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z 27 kwietnia 2015 r.
z późn. zm.

Przedmiotem umowy było udzielenie przez bank kredytu w wysokości 1.800.000 złotych, przeznaczonego na finansowanie
i refinansowanie płatności podatku VAT od realizowanej inwestycji, tj. budowy budynku produkcyjnego wraz z częścią
biurową i laboratorium w miejscowości Zaczernie oraz nabycia niektórych środków trwałych (pieca do spiekania, pieca do
fusingu, linii do obróbki szkła, autonomicznego systemu odprowadzania zużytego powietrza, napełniarek). Aneksem
z 3 grudnia 2015 r. zwiększono limit kredytu do kwoty 2.900.000 złotych. Kredyt mógł być wykorzystany do 31 marca 2016 r.
i do tego dnia powinien być spłacony. Oprocentowanie zostało określone według stawki WIBOR3M+marża banku.
Zabezpieczeniem kredytu były: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Emitenta
prowadzonych w banku, hipoteka umowna na nieruchomości Emitenta, cesja praw z polis ubezpieczeniowych tej
nieruchomości (ubezpieczenie w trakcie budowy i po jej zakończeniu), blokada na rachunku bankowym Bankowym Emitenta
prowadzonym przez bank, który został specjalnie utworzony dla celów zwrotu podatku VAT, zastaw rejestrowy na środkach
trwałych określonych w umowie kredytu, przelew praw z polisy ubezpieczeniowej tych środków twałych. Hipoteka oraz cesje
praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości zabezpieczały także pozostałe kredyty udzielone przez bank, a opisane
w niniejszym punkcie 22.1. części III Prospektu. Do Daty Prospektu kredyt został spłacony.

22.1.1.2

Umowa Kredytowa nr U0002857199757 o kredyt inwestycyjny z 27 kwietnia 2015 r. z późn. zm.

Przedmiotem umowy było udzielenie przez bank kredytu w wysokości 2.560.000 złotych, przeznaczonego na refinansowanie
części nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem maszyn, tj. lasera oraz suszarki tunelowej. Kredyt mógł być
wykorzystany do 30 maja 2015 r. Spłata kredytu powinna nastąpić do 31 maja 2025 r. Oprocentowanie zostało określone
według stawki WIBOR3M+marża banku. Zabezpieczeniem kredytu były: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na
rachunkach bankowych Emitenta prowadzonych w banku, zastaw rejestrowy ustanowiony na laserze, cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych lasera, zastaw rejestrowy ustanowiony na
suszarce tunelowej, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
suszarki, hipoteka umowna na nieruchomości Emitenta, cesja praw z polis ubezpieczeniowych tej nieruchomości
(ubezpieczenie w trakcie budowy i po jej zakończeniu). Hipoteka oraz cesje praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości
zabezpieczały także pozostałe kredyty udzielone przez bank, a opisane w niniejszym punkcie 22.1. części III Prospektu. Do
Daty Prospektu kredyt został spłacony.

22.1.1.3

Umowa Kredytowa nr U0002857203805 o kredyt inwestycyjny z 27 kwietnia 2015 r. z późn. zm.

Przedmiotem umowy było udzielenie przez bank kredytu w wysokości 9.105.000 złotych, przeznaczonego na finansowanie
i refinansowanie kosztów inwestycji obejmującej budowę budynku produkcyjnego wraz z częścią biurową i laboratorium
w miejscowości Zaczernie. W umowie ustalono udział własny Emitenta w finansowaniu inwestycji na poziomie 5.946.522,93
złotych, tj. 39,51% kosztów netto inwestycji. Kredyt mógł być wykorzystany do 15 stycznia 2016 r. Spłata kredytu powinna
nastąpić do 31 stycznia 2026 r. Oprocentowanie zostało określone według stawki WIBOR3M+marża banku.
Zabezpieczeniem kredytu były: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Emitenta
prowadzonych w banku, hipoteka umowna na nieruchomości Emitenta, cesja praw z polis ubezpieczeniowych tej
nieruchomości (ubezpieczenie w trakcie budowy i po jej zakończeniu), zastaw rejestrowy ustanowiony na linii technologicznej
do produkcji krzemowych hybrydowych paneli fotowoltaicznych NoFrost, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych powyższej linii technologicznej. Hipoteka oraz cesje praw z polis
ubezpieczeniowych nieruchomości zabezpieczały także pozostałe kredyty udzielone przez bank, a opisane w niniejszym
punkcie 22.1. części III Prospektu. Do Daty Prospektu kredyt został spłacony.

22.1.1.4

Umowa Kredytowa nr U0003159597696 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności

Przedmiotem umowy było udzielenie przez bank kredytu w wysokości 2.500.000 złotych, przeznaczonego na finansowanie
bieżącej działalności gospodarczej Emitenta, w szczególności kontraktu dotyczącego budowy instalacji fotowoltaicznej na
terenie oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Kredyt mógł być wykorzystany do 29 grudnia 2016 r., spłata powinna nastąpić do
28 lutego 2017 r. Oprocentowanie zostało określone według stawki WIBOR3M+marża banku. Zabezpieczeniem kredytu były:
pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Emitenta prowadzonych w banku, gwarancja spłaty
kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis – gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, cesja należności
z ww. kontraktu, zastaw rejestrowy na środkach trwałych określonych w umowie kredytu, przelew praw z polisy
ubezpieczeniowej tych środków twałych. Do Daty Prospektu kredyt został spłacony.

22.1.1.5

Umowa Kredytowa nr U0003211886163 o Kredyt inwestycyjny z 30 maja 2017 r.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez bank kredytu inwestycyjnego na kwote 7.000.000 złotych, przeznaczonego na
realizację projektu inwestycyjnego „PVGLASS+ wdrożenie do produkcji fotonicznej, wielofunkcyjnej szyby zespolonej”.
Kredyt mógł być wykorzystany do 31 lipca 2017 r. Kredyt został spłacony. Oprocentowanie zostało określone według stawki
WIBOR3M+marża banku. Zabezpieczeniem kredytu są: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach
bankowych Emitenta prowadzonych w banku, zastaw rejestrowy na środkach trwałych określonych w umowie kredytu,
przelew praw z polisy ubezpieczeniowej tych środków twałych na kwotę nie niższą niż 9.000.000 złotych, cesja na rzecz
161

Część III – Dokument Rejestracyjny
banku z dotacji udzielonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację ww. projektu. Zgodnie z umową
Emitent jest zobowiązany do informowania banku o zamiarze zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji,
poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych, utrzymywania w okresie kredytowania wpływów na rachunku
prowadzone w banku w określonej kwocie, przeznaczenia otrzymanego dofinansowania z dotacji na przedterminową spłatę
kapitału kredytu.

22.1.1.6

Umowa Kredytowa nr U0003197699282 o Kredyt w rachunku bieżącym z 13 kwietnia 2017 r.

Przedmiotem umowy było udzielenie przez bank kredytu inwestycyjnego na kwotę 2.500.000 złotych, przeznaczonego na
finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Spłata kredytu powinna nastąpić do 10 maja 2019 r.
Oprocentowanie zostało określone według stawki WIBOR3M+marża banku. Zabezpieczeniem kredytu są: pełnomocnictwo
do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Emitenta prowadzonych w banku, gwarancja spłaty kredytu w ramach
portfelowej linii gwarancyjnej de minimis - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, zastaw rejestrowy na środkach
trwałych określonych w umowie kredytu, przelew praw z polisy ubezpieczeniowej tych środków trwałych, poręczenie
udzielone przez osoby fizyczne. Emitent zobowiązał się do utrzymywania w okresie kredytowania wpływów na rachunek
bankowy prowadzony w banku w kwocie nie mniejszej niż 1.500.000 złotych miesięcznie.

22.1.1.7

Umowa Kredytowa nr U0003259816726 o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności
z 5 stycznia 2018 r.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez bank kredytu w kwocie 4.565.500 złotych przeznaczonego na bieżącą działalność,
tj. finansowanie kontraktu polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej. Kredyt może zostać wykorzystany do 31 lipca
2018 r. Wypłata środków z tytułu kredytu nastąpi po przedłożeniu przez Emitenta faktur od dostawców oraz złożeniu
dyspozycji wypłaty środków na ich rzecz. Spłata kredytu powinna nastąpić do 31 sierpnia 2018 r. Odsetki w stawce
WIBOR3M+marża banku płatne są miesięcznie. Spłata należności głównej z tytułu kredytu następować będzie z wpływów
środków z kontraktu na rachunek cesyjny. Po całkowitej spłacie kredytu nadwyżka na rachunku cesyjnym zostanie
przekazana Emitentowi. Zabezpieczeniami kredytu są: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach
bankowych Emitenta w banku, gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej gwarancyjnej de minimis – gwarancja Banku
Gospodarstwa Krajowego, zastaw rejestrowy na nabywanych środkach trwałych (przedmiocie kontraktu) w ramach
finansowego kontraktu, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. przedmiotu kontraktu, zastaw rejestrowy na środkach
trwałych, w tym linii technologicznej do produkcji modułów fotowoltaicznych krzemowych NoFrost, weksel własny in blanco
wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na środkach trwałych, w tym drukarce InkJet, piecu do suszenia
i odprowadzania lepiszcza, autonomicznym systemie odprowadzania zużytego powietrza i ciepła z urządzeń produkcyjnych,
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych, cesja należności z ww. kontraktu. Część ustanowionych
zabezpieczeń zabezpiecza też należności z kredyty opisanego w punkcie 22.1.1.8. części III Prospektu. Emitent jest
zobowiązany m.in. zapewnić, by całość wpływów z finansowanego kontraktu przepływała przez rachunek cesyjny w banku,
informować bank o zamiarze zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych
zobowiązań bilansowych i pozabilansowych przed złożeniem wniosku kredytowego w innym banku.

22.1.1.8

Umowa Kredytowa nr U0003259830465 o kredyt inwestycyjny z 5 stycznia 2018 r.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez bank kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.500.000 złotych przeznaczonego na
refinansowanie zakupu środków trwałych nabytych w ramach projektu "PVGLASS+ wdrożenie do produkcji fotonicznej,
wielofunkcyjnej szyby zespolonej". Kredyt mógł zostać wykorzystany do 30 stycznia 2018 r. Spłata kredytu powinna nastąpić
do 5 stycznia 2021 r. Odsetki w stawce WIBOR3M+marża banku płatne są miesięcznie. Zabezpieczeniami kredytu są:
pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Emitenta w banku, gwarancja spłaty kredytu
w ramach portfelowej gwarancyjnej de minimis – gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, zastaw rejestrowy na środkach
trwałych, w tym linii technologicznej do produkcji modułów fotowoltaicznych krzemowych No Frost, weksel własny in blanco
wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na środkach trwałych, w tym drukarce InkJet, piecu do suszenia
i odprowadzania lepiszcza, autonomicznym systemie odprowadzania zużytego powietrza i ciepła z urządzeń produkcyjnych,
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych, cesja należności z ww. kontraktu. Część ustanowionych
zabezpieczeń zabezpiecza też należności z kredyty opisanego w punkcie 22.1.1.7. części III Prospektu. Emitent jest
zobowiązany m.in. zapewnić w całym okresie kredytowania wpływy na rachunki w banku kwoty co najmniej 280.000 złotych
miesięcznie, utrzymywać w trakcie obowiązywania umowy odpowiednie wskaźniki finansowe, informować bank o zamiarze
zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych
i pozabilansowych przed złożeniem wniosku kredytowego w innym banku.
22.1.2. Umowy Emitenta z Bank Zachodni WBK S.A.

22.1.2.1

Umowa o Multilinię nr K01363/15 z 26 października 2015 r. z późn. zm.

Przedmiotem umowy było przyznanie przez bank Emitentowi linii kredytowej do wysokości 3.000.000 złotych, a w razie
spełnienia dalszych warunków umowy do wysokości 6.000.000 złotych, która mogła być wykorzystana przez Emitenta
w formie m.in. kredytu w rachunku bieżącym, kredytu na akredytywy lub gwarancji bankowych. W ramach limitu przyznanej
linii kredytowej limit kredytu w rachunku bieżącym wynosił nie więcej niż 3.000.000 złotych, a w razie spełnienia dalszych
warunków umowy nie więcej niż 6.000.000 złotych, limit akredytyw wynosił nie więcej niż 2.000.000 złotych, a w razie
spełnienia dalszych warunków umowy nie więcej niż 4.000.000 złotych, a limit gwarancji wynosił nie więcej niż 1.000.000
złotych. W toku realizacji umowy strony ustaliły, że wysokość linii kredytowej nie mogła przekroczyć 4.394.292 złotych,
następnie 4.389.800 złotych, a po kolejnych uzgodnieniach 4.047.055 złotych. Powyższe limity były też limitami kredytu
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w rachunku bieżący. Środki z kredytu w rachunku bieżącym Emitent był zobowiązany przeznaczyć na finansowanie bieżącej
działalności gospodarczej. Linia gwarancji miała charakter uncommited, co oznacza, że bank miał prawo odmówić udzielenia
gwarancji. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalono według stawki WIBOR1M+marża banku (w przypadku linii
kredytowej na kwotę 3.000.000 złotcych) lub WIBOR1M+marża banku (w razie udostępnienia linii kredytowej na kwotę
6.000.000 złotych), a w odniesieniu do pozostałych usług kredytowych według WIBOR1M lub LIBOR1M powiększonej
o marżę banku. Następnie uchylono postanowienia o oprocentowaniu pozostałych usług kredytowych. Należności banku
z tytułu linii kredytowej powinny zostać spłacone przez Emitenta w przypadku kredytu w rachunku bieżącym do 30 kwietnia
2017 r. Gwarancje mogły zostać wystawione przez bank nie później niż 30 kwietnia 2017 r. z terminem ważności nie
dłuższym niż 1 rok od dnia powstania zobowiązania banku. Zabezpieczeniem wierzytelności banku były: zastaw rejestrowy
na maszynach, przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia tych maszyn, zastaw zwykły oraz finansowy na rachunku
Emitenta prowadzonym przez bank wraz blokadą i pełnomocnictwem do tego rachunku, zastaw rejestrowy na linii do obróbki
szkła, przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia tej linii, przelew wierzytelności z tytułu kontraktów (cesja cicha bez
konieczności informowania dłużników), przy czym bank mógł odstąpić od tego zabezpieczenia pod warunkiem zobowiązania
Emitenta do podania kontrahentowi rachunku w banku jako właściwego do rozliczeń, zastaw rejestrowy na linii
technologicznej, przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia tej linii, przelew wierzytelności z tytułu zleceń przyjętych przez
Emitenta (cesja potwierdzona), poręczenie cywilne udzielone przez osoby fizyczne, weksle własne wystawione przez te
osoby. Do Daty Prospektu kredyt został spłacony.

22.1.2.2

Umowa o kredyt inwestycyjny nr K01457/15 z 17 listopada 2015 r. z późn. zm.

Przedmiotem umowy było udzielenie przez bank kredytu inwestycyjnego w kwocie 5.310.000 złotych przeznaczonego na
finansowanie lub refinansowanie 50% wartości netto zakupu linii do obróbki szkła. Kredyt powinien zostać spłacony do
30 czerwca 2017 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone według stawki WIBOR3M+marża banku. Zabezpieczeniem
wierzytelności banku były zastaw zwykły oraz finansowy na rachunku kontraktowym wraz z blokadą oraz pełnomocnictwem
do rachunku, zastaw rejestrowy na linii do obróbki szkła, przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia zastawianej linii,
zastaw rejestrowy na maszynach, przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia zastawianych maszyn, poręczenie cywilne
udzielone przez osoby fizyczne, zastaw rejestrowy na linii technologicznej, przelew wierzytelności z tytułu ubezpieczenia
zastawianej linii, przelew wierzytelności na rachunek kontraktowy z tytułu kontraktu/zlecenia wskazanego przez Emitenta
oraz zaakceptowanego przez bank. Do Daty Prospektu kredyt został spłacony.
22.1.3. Umowy Emitenta z Bank Polska Kasa Opieki S.A.

22.1.3.1

Umowa nr 6/MCK-RZE/OZK/2016 ustalająca ogólne zasady kredytowania z 2 czerwca 2016 r.

Przedmiotem umowy jest ustalenie ogólnych zasad, jakie będą stosowane dla kredytów udzielanych przez bank. Kredyty
będą udzielane na podstawie odrębnych wniosków. W umowie Emitent zobowiazał się do nieprzeznaczania jakichkolwiek
środków z kredytów udzielonych przez bank na finansowanie nabycia lub objęcia akcji lub innych instrumentów finansowych
emitowanych przez banku lub podmioty z jego grupy kapitałowej, niezmieniania bez zgody banku swojego dotychczasowego
statusu prawnego, prowadzenia w banku rachunku bieżącego, informowania banku m.in. o wszelkich zmianach dokumentów
założycielskich Emitenta, danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców, zamierzeniach powodujących zmiany
własnościowe i zmiany kapitału zakładowego Emitenta, zdarzeniach organizacyjnych i gospodarczych mających istotny
wpływ na sytuację prawną, finansową lub ekonomiczną Emitenta, zaciągniętych kredytach, pożyczkach, gwarancjach
i innych zobowiązaniach finansowych. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana z 30-dniowym
terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie odnosi się do umów kredytu zawartych przed złożeniem oświadczenia
o wypowiedzeniu umowy.

22.1.3.2

Umowa nr 15/MCK-RZE/2016 kredytu w rachunku bieżącym z 2 czerwca 2016 r. z późn. zm.

Na podstawie umowy bank udzielił Emitentowi odnawialnego kredytu w wysokości 3.000.000 złotych przeznaczonego na
finansowanie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej w sytuacji przejściowego braku środków na rachunku
bieżącym. Aneksem nr 1 obniżono kwotę kredytu do 2.163.000 złotych. Kredyt był dostępny w okresie 12 miesięcy. Termin
spłaty kredytu upływał w dniu 30 września 2017 r. Umowa przewidywała, że po upływie terminu spłaty kredytu okres
obowiązywania umowy ulega każdorazowo przedłużeniu na następny 12 miesięczny okres po spełnieniu warunków określonych
w umowie. Oprocentowanie kredytu było zmienne i ustalane według stawki WIBOR1M+marża banku. Zabezpieczeniem kredytu
były: hipoteka umowna na nieruchomości Emitenta wraz z cesją praw polisy ubezpieczeniowej budynków, zastaw rejestrowy na
linii do zespalania szkła, oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania
rachunkami bankowymi prowadzonymi przez bank. Do Daty Prospektu kredyt został spłacony.

22.1.3.3

Umowa nr 16/MCK-RZE/2016 kredytu inwestycyjnego z 2 czerwca 2016 r. z późn. zm.

Na podstawie umowy bank udzielił Emitentowi nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego do wysokości 10.831.825,41 złotych,
nie więcej niż saldo zadłużenia, przeznaczonego na refinansowanie (spłatę) kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Alior
Bank S.A. na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjnego z częścią biuro-socjalną i laboratorium
badawczym w miejscowości Zaczernie oraz zakupie środków trwałych (laser oraz suszarka tunelowa). Kredyt udzielony
został na okres od 2 czerwca 2016 r. do 31 marca 2026 r. Kredyt powinien zostać spłacony do 31 marca 2026 r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest ustalane według stawki WIBOR1M+marża banku. W przypadku ujemnej stawki
WIBOR1M, do wyliczenia stawki przyjmowana będzie stawka bazowa WIBOR1M równa 0 powiększona o marżę banku.
Zabezpieczeniem kredytu są: hipoteka umowna na nieruchomości Emitenta wraz z cesją praw polisy ubezpieczeniowej
budynków, zastaw rejestrowy na środkach trwałych wskazanych w umowie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od
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ognia i innych zdarzeń losowych, oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwo do
dysponowania rachunkami bankowymi prowadzonymi przez bank. Emitent zobowiązał się m.in. do dokonywania rozliczeń za
pośrednictwem rachunków bankowych prowadzonych bank w określonej w umowie wysokości, utrzymywania określonych
wskaźników finansowych, niezaciągania kredytów, pożyczek, gwarancji etc. bez poinformowania banku, niewypłacania bez
zgody banku dywidend, niedokonywania spłat pożyczek udziałowców (klauzula dividend restriction obowiązuje w przypadku
nieosiągnięcia określonych w umowie wskaźników finansowych). Emitent jest też zobowiązany do nieoferowania bez zgody
banku żadnego z aktywów, które stanowi przedmiot zabezpieczenia zobowiązań wobec banku, jako zabezpieczenia.
W przypadku, gdy jakiekolwiek zobowiązanie finansowe Emitenta stanie się wymagalne, bank ma prawo do postawienia
wierzytelności wynikającej z umowy w stan wymagalności.

22.1.3.4

Umowa nr 17/MCK-RZE/2016 kredytu inwestycyjnego z 2 czerwca 2016 r. z późn. zm.

Na podstawie umowy bank udzielił Emitentowi nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego do wysokości 2.137.440 złotych
przeznaczonego na refinansowanie 80% nakładów inwestycyjnych netto na zakup sprzętu laboratoryjnego do
przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach realizacji projektu pod nazwą „Aktywny zestaw
szybowy dla budownictwa energetycznie dodatniego”. Kredyt udzielony został na okres od 2 czerwca 2016 r. do 30 czerwca
2019 r. Kredyt powinien zostać spłacony do 30 czerwca 2019 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest ustalane według
stawki WIBOR1M+marża banku. W przypadku ujemnej stawki WIBOR1M, do wyliczenia stawki przyjmowana będzie stawka
bazowa WIBOR1M równa 0 powiększona o marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu są hipoteka umowna na nieruchomości
Emitenta wraz z cesją praw polisy ubezpieczeniowej budynków, zastaw rejestrowy na nabywanych środkach trwałych wraz
z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do
dysponowania rachunkami bankowymi prowadzonymi przez bank. Emitent zobowiązał się m.in. do dokonywania rozliczeń za
pośrednictwem rachunków bankowych prowadzonych bank w określonej w umowie wysokości, utrzymywania określonych
wskaźników finansowych, niezaciągania kredytów, pożyczek, gwarancji etc. bez poinformowania banku, niewypłacania bez
zgody banku dywidend, niedokonywania spłat pożyczek udziałowców (klauzula dividend restriction obowiązuje w przypadku
nieosiągnięcia określonych w umowie wskaźników finansowych). Emitent jest też zobowiązany do nieoferowania bez zgody
banku żadnego z aktywów, które stanowi przedmiot zabezpieczenia zobowiązań wobec banku, jako zabezpieczenia. W
przypadku, gdy jakiekolwiek zobowiązanie finansowe Emitenta stanie się wymagalne, bank ma prawo do postawienia
wierzytelności wynikającej z umowy w stan wymagalności.

22.1.3.5

Umowa nr 18/MCK-RZE/2016 kredytu obrotowego z 2 czerwca 2016 r.

Na podstawie umowy bank miał udzielić Emitentowi odnawialnego kredytu obrotowego do wysokości 2.000.000 złotych.
Kredyt nie został przez Emitenta wykorzystany, a umowa kredytowa została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem
19 sierpnia 2016 r.
22.1.4. Umowy Emitenta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.

22.1.4.1

Umowa ramowa w zakresie produktów bankowych Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 7276398 z 12 września
2017 r.

Umowa określa ogólne zasady korzystania przez Emitenta z produktów i usług oferowanych przez bank. Umowa została
zawarta na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

22.1.4.2

Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 7276398/52/K/Rb/17 z 14 września 2017 r.

Na podstawie umowy bank udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na spłatę kredytu w rachunku
bieżącym w Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą, w maksymalnej kwocie 8.360.000 złotych. Kredyt został udzielony na okres od 14 września 2017 r. do 31 grudnia
2018 r. Ostateczny termin spłaty kredytu to 31 grudnia 2018 r. Po upływie okresu kredytowania może on ulec przedłużeniu na
12 miesięczny okres na wniosek Emitenta i za zgodą banku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest ustalane według stawki
WIBOR3M+marża banku. Zabezpieczeniem kredytu jest: weksel in blanco wystawiony przez Emitenta, pełnomocnictwo do
rachunku bieżącego prowadzonego w banku, gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis
wystawiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu (maksymalnie 3.499.496
złotych), oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy na środkach trwałych okreslonych w umowie,
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zastawionych środków trwałych. Emitent zobowiązał się m.in. do przeprowadzania
średnich miesięcznych wpływów z tytułu prowadzonej działalności przez rachunki bankowe prowadzone przez bank
w wysokości określonej w umowie, przeznaczania nie mniej niż 50% wypracowanego zysku netto na kapitały Emitenta. Ponadto
do dnia spłaty należności banku Emitent nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody banku zaciągać dodatkowych zobowiazań
finansowych z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia weksla oraz korzystać z innych form finansowania, których
jednorazowa wartość transakcji przekracza 500.000 złotych, dokonywać zmian przedmiotu swojej działalności oraz formy
organizacyjno-prawnej, zbywać ani obciążać składników swego majątku z wyjątkiem przypadków, które stanowią aspekt
codziennej działalności kredytobiorcy.

22.1.4.3

Umowa o kredyt inwestycyjny "Szybka inwestycja" nr 7276398/53/K/INP/17 z 14 września 2017 r.

Na podstawie umowy bank udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
(współfinansowanie zakupu działki w Zaczerniu) w kwocie 1.000.000 złotych. Kredyt został udzielony na okres od
14 września 2017 r. do 13 września 2027 r. Ostateczny termin spłaty kredytu to 13 września 2027 r. Oprocentowanie kredytu
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jest zmienne i jest ustalane według stawki WIBOR3M+marża banku. Zabezpieczeniem kredytu jest: weksel in blanco
wystawiony przez Emitenta, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w banku, oświadczenie Emitenta
o poddaniu się egzekucji, hipoteka umowna na nieruchomości Emitenta. Emitent zobowiązał się m.in. do przeprowadzania
średnich miesięcznych wpływów z tytułu prowadzonej działalności przez rachunki bankowe prowadzone przez bank
w wysokości określonej w umowie oraz przeznaczania nie mniej niż 50% wypracowanego zysku netto na kapitały Emitenta.
Ponadto do dnia spłaty należności banku Emitent nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody banku zaciągać dodatkowych
zobowiazań finansowych z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia weksla oraz korzystać z innych form finansowania,
których jednorazowa wartość transakcji przekracza 500.000 złotych, dokonywać zmian przedmiotu swojej działalności oraz
formy organizacyjno-prawnej, zbywać ani obciążać składników swego majątku z wyjątkiem przypadków, które stanowią
aspekt codziennej działalności kredytobiorcy. Emitent jest też zobowiązany zaangażować w realizację kredytowanego
przedsięwzięcia inwestycyjnego środków własnych w wysokości 41,02% wartości przedsięwzięcia, tj. 695.500 złotych.
22.1.5. Umowy Emitenta z Bankiem Spółdzielczym w Lubeni

22.1.5.1

Umowa o kredyt inwestycyjny nr 18/DZ/RI/2017 z 23 czerwca 2017 r.

Na podstawie umowy bank udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.000.000 złotych z przeznaczeniem na
sfinansowanie zakupu zautomatyzowanej linii do lutowania wraz z robotem. Kredyt został udzielony na okres od 23 czerwca
2017 r. do 30 października 2017 r. Ostateczny termin spłaty kredytu ustalono na dzień 30 października 2017 r.
Oprocentowanie kredytu było zmienne i było ustalane według stawki WIBOR3M+marża banku. Zabezpieczeniem kredytu
były: weksel własny in blanco poręczony przez osoby fizyczne, zastaw rejestrowy na linii do łączenia w łańcuchy stringów
fotowoltaicznych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej odnawialnej w całym okresie kredytowania, cesja wpływów
z umowy o dofinansowanie projektu „Multibusbarowy, semielastyczny moduł fotowoltaiczny (PVBB+)”, zastaw rejestrowy na
nabywanej zautomatyzowanej linii do lutowania wraz z robotem wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tej linii. Do Daty
Prospektu kredyt został spłacony.

22.1.5.2

Umowa o kredyt inwestycyjny nr 21/DZ/RI/2017 z 2 października 2017 r.

Na podstawie umowy bank udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.107.000 złotych z przeznaczeniem na
sfinansowanie zakupu coldroomu z ploterem oraz podnośnika z systemem podawczym. Kredyt został udzielony na okres od
2 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Ostateczny termin spłaty kredytu ustalono na dzień 30 czerwca 2018 r.
Oprocentowanie kredytu było zmienne i było ustalane według stawki WIBOR3M+marża banku. Zabezpieczeniem kredytu
były: weksel własny in blanco poręczony przez osoby fizyczne, zastaw rejestrowy na linii do zautomatyzowanej linii
lutowniczej z robotem podawczym wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej odnawialnej w całym okresie kredytowania,
cesja wpływów z umowy o dofinansowanie projektu „Multibusbarowy, semielastyczny moduł fotowoltaiczny (PVBB+)”, zastaw
rejestrowy na nabywanym coldroomie z ploterem oraz podnośniku z systemem podawczym, pełnomocnictwo do
dysponowana rachunkiem bieżącym prowadzonym przez bank. Do Daty Prospektu kredyt został spłacony.
22.1.6. Umowy Emitenta z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym

22.1.6.1

Umowa nr UK/00572/0012/KPP/2017 o pożyczkę pieniężną na działalnośc gospodarczą z 18 lipca 2017 r.

Na podstawie umowy bank udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 3.717.000 złotych z przeznaczeniem na działalność
gospodarczą. Pożyczka została udzielona na okres od 18 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. Ostateczny termin spłaty
pożyczki ustalono na dzień 31 grudnia 2020 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i jest ustalane według stawki
WIBOR3M+marża banku. Emitent zobowiązał się do przeprowadzania przez rachunek bieżący w banku obrotów z tytułu
działalności gospodarczej. Zabezpieczeniem pożyczki są: weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na linii do obróbki
szkła wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tej linii, pełnomocnictwo do dysponowana rachunkiem bieżącym
prowadzonym przez bank, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

22.1.6.2

Umowa nr UK/00744/0012/KORK/2017 o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z 18 września 2017 r.

Na podstawie umowy bank udzielił Emitentowi kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 7.300.000 złotych
z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków zwązanych z realizacją kontraktu "Budowa Dworca Lokalnego
w Rzeszowie". Ostateczny termin spłaty kredytu ustalono na dzień 15 stycznia 2019 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne
i jest ustalane według stawki WIBOR3M+marża banku. Emitent zobowiązał się m.in. do przekazywania całości środków
z tytułu otrzymanych płatności za realizację projektu na rachunek bankowy prowadzony przez bank, część płatności (64%
kwoty netto) będzie przeznaczana na spłatę kredytu. Emitent ponadto zobowiązał się do przeprowadzania przez rachunki
prowadzone przez bank całości rozliczeń ww. projektu. Zabezpieczeniem kredytu są: przelew wierzytelności z umowy
zawartej z Gminą Miasta Rzeszowa na realizację ww. projektu, weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na linii do obróbki
szkła wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tej linii, pełnomocnictwo do dysponowana rachunkiem bieżącym
prowadzonym przez bank, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku Emitenta przeznaczonego
do wpływów środków z wynagrodzenia kredytowanego kontraktu, zastaw finansowy na prawach do środków zgromadzonych
na rachunku Emitenta w banku, na który będą wpływać środki z tytułu kredytowanego kontraktu.
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22.1.7. Umowa Emitenta z konsorcjum bankowym tworzonym przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu, Bank
Spółdzielczy w Kamieniu i Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim

22.1.7.1

Umowa o kredyt inwestycyjny Nr 11075-20001-10-11-13 02 z 24 stycznia 2018 r.

Na podstawie zawartej umowy Bank Spółdzielczy w Niechobrzu, w niniejszym punkcie zwany dalej bankiem, działając
w imieniu własnym oraz na podstawie umowy konsorcjum bankowego z 19 stycznia 2018 r. także w imieniu i na rzecz Banku
Spółdzielczego w Kamieniu i Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim, udzielił Emitentowi kredytu w inwestycyjnego
z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w kwocie 3.446.382,01 złotych. Kredyt w kwocie 2.046.382,01 złotych został
udzielony ze środków banku, w kwocie 700.000 złotych ze środków Banku Spółdzielczego w Kamieniu i w kwocie 700.000
złotych ze środków Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim. Emitent był zobowiązany do wykorzystania kredytu na
zakup lasera do cięcia i wiercenia otworów. Kredyt powinien zostać spłacony do 31 lipca 2018 r. Kredyt był wykorzystywany
bezgotówkowo, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania,
zaakceptowanych przez bank. Kredyt był oprocentowany według stopy stopa redyskonta weksli NBP powiększonej o marże
banku. Zabezpieczeniami kredytu były: zastaw rejestrowy na ww. laserze, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww.
maszyny, cesja wierzytelności z umowy dotacyjnej, pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bieżącym
Emitenta w banku, weksle własne in blanco wraz z deklaracjami kredytowymi, oświadczenia Emitenta o poddaniu się
egzekucji w trybie art. 777 Kpc. Emitent był zobowiązany m.in. do zaangażowania na realizację kredytowanego
przedsięwzięcia inwestycyjnego środków własnych w wysokości ok. 51,02% wartości przedsięwzięcia, tj. 3.589.217,99
złotych, wskazania instytucji udzielającej wsparcia rachunku bankowego w banku jako rachunku, na który miały być
przekazane środki z dotacji, informowania banku o zaciąganiu dodatkowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytu,
pożyczki, gwarancji, poręczenia weksla oraz korzystaniu z innych form finansowania, których jednorazowa wartość transakcji
przekraczała kwotę 200.000 złotych, informowania banku o zbywaniu lub obciążaniu składników swego majątku mających
istotny wpływ na jego sytuację gospodarczą i prowadzenie działalności z wyjątkiem przypadków, które stanowią aspekt
codziennej działalności Emitenta. Do Daty Prospektu kredyt został spłacony.

22.1.7.2

Umowa o kredyt obrotowy Nr 116075-20001-10-11-10 03 z 9 maja 2018 r.

Na podstawie zawartej umowy Bank Spółdzielczy w Niechobrzu, w niniejszym punkcie zwany dalej bankiem, działając
w imieniu własnym oraz na podstawie umowy konsorcjum bankowego z 7 maja 2018 r. także w imieniu i na rzecz Banku
Spółdzielczego w Kamieniu i Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim, udzielił Emitentowi nieodnawialnego kredytu
obrotowego z przeznaczeniem na działalność gospodarczą w kwocie 4.300.000 złotych. Kredyt w kwocie 2.300.000 złotych
został udzielony ze środków banku, a w kwotach po 1.000.000 złotych ze środków Banku Spółdzielczego w Kamieniu
i Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim. Kredyt może zostać wykorzystany do 31 stycznia 2019 r. i do tej daty
powinien zostać spłacony. Emitent zobowiązał się wykorzystać środki z kredytu wyłącznie na sfinansowanie umowy na
dostawę modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła
energii dla 53 budynków na terenie miasta Rzeszowa zawartej pomiędzy konsorcjum firm, którego liderem jest Emitent,
a partnerem konsorcjum jest ML SYSTEM+ Sp. z o.o. a Gminą Miasto Rzeszów. Kredyt jest oprocentowany według stopy
stopa redyskonta weksli NBP powiększonej o marże banku. Zabezpieczeniami kredytu są: zastaw rejestrowy na laserze do
cięcia i wiercenia otworów, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. maszyny co najmniej do aktualnej jej wartości
rynkowej, przez cały okres obowiązywania zabezpieczenia, cesja wierzytelności z ww. umowy zawartej z Gminą Miasto
Rzeszów, pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bieżącym Emitenta prowadzonym w banku, weksle
własne in blanco z wystawienia Emitenta wraz z deklaracjami wekslowymi, oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji.
Umowa przewiduje, że każdy wpływ środków z Gminy Miasto Rzeszów za częściowe wykonanie ww. umowy przeznaczony
będzie w 41,65% na spłatę kredytu, natomiast 58,35% kwoty bank przekaże na rachunek bieżący Emitenta. Do dnia spłaty
należności banku wynikających z umowy, Emitent jest zobowiązany do informowania banku o zaciąganiu dodatkowych
zobowiązań finansowych z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia weksla oraz korzystaniu z innych form
finansowania np. leasingu, factoringu, których jednorazowa wartość transakcji w złotych lub w walutach obcych przeliczona
wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zaciągnięcia dodatkowego zobowiązania przekracza kwotę 200 000
złotych, dokonywanych zmianach przedmiotu swojej działalności oraz formy organizacyjno-prawnej, w której prowadzona jest
działalność, w szczególności dokonywanych podziałach, fuzjach, wnoszeniu aportem swojego przedsiębiorstwa do innego
podmiotu oraz o zbywaniu lub obciążaniu składników swego majątku mających istotny wpływ na jego sytuację gospodarczą
i prowadzenie działalności z wyjątkiem przypadków, które stanowią aspekt codziennej działalności Emitenta.

22.2.

Umowy o dofinansowanie projektów

Opisane poniżej umowy o dofinansowanie są umowami o charakterze publicznoprawnym, regulowanymi zarówno przepisami
prawa unijnego jak i ustawodawstwa krajowego. W swej treści inkorporują rozwiązania wynikające (według stanu na Datę
Prospektu) m.in. z:




166

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320 z późn. zm.),
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
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ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.),
rozporządzeń i innych aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. aktów.

Umowy przewidują obowiązek zapewnienia przez Emitenta utrzymania trwałości projektu przez okres 3 lat od zakończenia
realizacji projektu. Umowy przewidują przy tym, że Emitent za zgodą instytucji udzielającej dofinansowania może zbyć
przestarzały w związku z szybkim rozwojem technologicznym środek trwały, nabyty z wykorzystaniem dofinansowania.
W takim wypadku Emitent zobowiązany jest zakupić ze środków własnych inny środek trwały w celu utrzymania trwałości
projektu. Umowy zobowiązują Emitenta do udzielania zamówień publicznych w ramach projektu zgodnie z przepisami ustawy
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – w razie wymogu
jej stosowania, lub na zasadach określonych w umowach, z zapewnieniem konkurencyjności i przejrzystości.
Umowy przewidują, że instytucja udzielająca dofinansowania może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu
wypowiedzenia m.in. jeżeli Emitent odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzenie, dokonał zmian prawnoorganizacyjnych zagrażających realizacji umowy, nie złożył wniosku o płatność w terminie, nie dokonuje promocji projektu na
zasadach określonych w umowie, dalsza realizacja projektu jest niemożliwa lub niecelowa. Instytucja udzielająca
dofinansowania może też wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Emitent m.in. zaprzestał realizacji
projektu bądź realizuje go lub zrealizował go w sposób sprzeczny z umową, zaprzestał prowadzenia działalności, przedstawił
w celu uzyskania dofinansowania fałszywe lub niepełne oświadczenia i dokumenty, dopuścił się nieprawidłowości
finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i skutków, wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem, pobrał je
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, nie zrealizował projektu.
W przypadku rozwiązania umowy Emitent jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości jak dla
zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Emitenta do dnia ich zwrotu oraz
z odsetkami bankowymi narosłymi od kwoty dofinansowania przekazanego w formie zaliczki. Obowiązek powyższy powstaje
w szczególności, gdy Emitent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077
z późn. zm.) lub pobrał je nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W takich przypadkach Emitent może być też wykluczony
z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
zgodnie z art. 207 wspomnianej powyżej ustawy o finansach publicznych.
22.2.1. Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A.
Emitent zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. w dniu 7 sierpnia 2013 r. umowę Nr POIG.04.03.00-00-F09/12-00
o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Wdrożenie własnej nowej technologii produkcji krzemowych hybrydowych paneli
fotowoltanicznych NoFrost”. Całkowity koszt netto projektu określono na kwotę 6.001.000 złotych, a kwotę kosztów
kwalifikowalnych na 6.000.000 złotych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 4.000.000 złotych, tj. 66,67%
całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu. Dofinansowanie było przekazywane
w formie premii technologicznej będącej refundacją poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Przekazanie dofinansowania
następowało pod warunkiem zrealizowania zakresu rzeczowego i finansowego projektu, uprawniającego do wypłaty
dofinansowania, przy czym warunkiem koniecznym było zatwierdzenie przez bank poniesionych przez Emitenta wydatków
kwalifikowalnych oraz pozytywne zweryfikowanie części sprawozdawczej wniosku o płatność. Realizacja projektu została
zakończona w grudniu 2013 r.
22.2.2. Umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
Emitent zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości następujące umowy:
1)

2)

3)

4)

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-18-135/11-00 z 16 maja 2012 r., z późn. zm. – dofinansowanie
projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą
ML System a jej partnerami”, wartość projektu 948.078,68 złotych, kwota kosztów kwalifikowalnych 948.078,68 złotych,
uzyskane dofinansowanie do kwoty 646.615,07 złotych, dofinansowanie przekazywane w formie zaliczki lub płatności
prośrednich (do 90% dofinansowania) albo płatności końcowej. Realizacja projektu została zakończona w maju 2015 r.
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.06.00-18-016/12-00 z 5 września 2013 r. z późn. zm. – dofinansowanie
realizacji projektu pt. „Produkcyjne wdrożenie przez ML System hybrydowego panelu fotowoltanicznego NoFrost”,
wartość projektu 51.906.000 złotych, kwota kosztów kwalifikowalnych 40.000.000 złotych, uzyskane dofinansowanie
w kwocie nieprzekraczającej 20.000.000 złotych, dofinansowanie przekazywane w formie zaliczki (do 90% całkowitej
wysokości dofinansowania) lub w formie refundacji (pozostała część dofinansowania). Realizacja projektu została
zakończona w grudniu 2015 r.
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-18-077/13-00 z 13 listopada 2013 r., z późn. zm. – dofinansowanie
realizacji projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami zamówień i realizacji usług
serwisowych/monitoringu”, wartość projektu 1.500.202 złotych, kwota kosztów kwalifikowalnych 1.500.202 złotych,
uzyskane dofinansowanie do kwoty 1.040.541,40 złotych, dofinansowanie przekazywane w formie zaliczki (do 90%
całkowitej wysokości dofinansowania) lub w formie refundacji (pozostała część dofinansowania). Realizacja projektu
została zakończona w marcu 2015 r.
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-18-048/13-00 z 28 lutego 2014 r., z późn. zm. – dofinansowanie
realizacji projektu pt. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy ML System Sp. z o.o.”, wartość projektu 535.495,61
złotych, kwota kosztów kwalifikowalnych 535.495,61 złotych, uzyskane dofinansowanie do kwoty 402.246,70 złotych,
dofinansowanie przekazywane w formie zaliczki (do 90% całkowitej wysokości dofinansowania) lub w formie refundacji
(pozostała część dofinansowania). Realizacja projektu została zakończona w sierpniu 2014 r.
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5)

6)

7)

8)

Umowa o dofinansowanie Nr POPW.01.03.01-18-0023/15-00 z 31 maja 2016 r. – dofinansowanie projektu
pt. „PVGLASS+ wdrożenie do produkcji fotonicznej, wielofunkcyjnej szyby zespolonej”, wartość projektu 12.300.000
złotych, kwota kosztów kwalifikowalnych 10.000.000 złotych, uzyskane dofinansowanie do kwoty 7.000.000 złotych,
dofinansowanie przekazywane w formie zaliczki lub w formie refundacji. Realizacja projektu została zakończona w lipcu
2017 r.
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.03.02.01-18-0038/15-00 z 5 października 2016 r., z późn. zm.
– dofinansowanie realizacji projektu pt. „ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych
dla sektora BIPV”, wartość projektu 36.017.963 złotych, kwota kosztów kwalifikowalnych 29.648.750 złotych, uzyskane
dofinansowanie do kwoty 20.000.000 złotych, dofinansowanie przekazywane w formie zaliczki (do 40% całkowitej
wysokości dofinansowania) lub w formie refundacji (pozostała część dofinansowania). Na Datę Prospektu projekt jest
w toku realizacji.
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIR.03.01.05-18-0006/16-00 z 7 października 2016 r. – dofinansowanie projektu pt.
„Wprowadzenie przez ML System SA akcji do publicznego obrotu na GPW w Warszawie”, wartość projektu 553.640
złotych, kwota kosztów kwalifikowalnych 538.000 złotych, uzyskane dofinansowanie do kwoty 269.000 złotych, przy
czym w przypadku braku pozyskania środków z emisji nowej serii akcji i przed wprowadzeniem ich do obrotu
maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 100.000 złotych, dofinansowanie przekazywane w formie refundacji lub
zaliczki (do 30% całkowitej wartości dofinansowania). Na Datę Prospektu projekt jest w toku realizacji.
Umowa o dofinansowanie Nr POIR.03.02.01-18-0009/16-00 z 21 kwietnia 2017 r. późn. zm. – dofinansowanie projektu
pt. „Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego”, wartość projektu 40.335.390
złotych, kwota kosztów kwalifikowalnych 32.793.000 złotych, uzyskane dofinansowanie do kwoty 19.666.300 złotych,
dofinansowanie przekazywane w formie zaliczki (do 40% całkowitej wysokości dofinansowania) lub w formie refundacji
(pozostała część dofinansowania). Na Datę Prospektu projekt jest w toku realizacji.

22.2.3. Umowy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Emitent zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju następujące umowy:
1)

2)

Umowa o dofinansowanie Nr POIG.01.04.00-18-101/12 z 4 grudnia 2012 r. z późn. zm. – dofinansowanie projektu
„Kompleksowy program badawczy mający na celu komercjalizację ogniw fotowoltanicznych DSSC” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, wartość projektu 14.526.939 złotych,
kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu 12.106.841 złotych, uzyskano
dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 9.403.798 złotych (77,67% wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia
wsparciem w ramach projektu), dofinansowanie przekazywane w refundacji lub zaliczki. Zgodnie z umową Emitent jest
zobowiązany wdrożyć wyniki badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie później niż do 3 lat od zakończenia
realizacji projektu poprzez ich wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej lub ich sprzedaż w celu
wprowadzenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Za wdrożenie wyników nie uznaje się ich zbycia
w celu ich dalszej sprzedaży. Realizacja projektu została zakończona w listopadzie 2014 r.
Umowa o dofinansowanie Nr POIR.01.01.01-00-0598/15 z 26 stycznia 2016 r. z późn. zm. – dofinansowanie projektu
pt. „Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie dodatniego”, wartość projektu 12.992.058,14 złotych,
kwota kosztów kwalifikowalnych 12.992.058,14 złotych, uzyskano dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej
10.208.907,95 złotych (78,58% kosztów kwalifikowalnych), dofinansowanie przekazywane w formie zaliczki (do 90%
całkowitej wysokości dofinansowania) lub w formie refundacji (pozostała część dofinansowania). Na Datę Prospektu
projekt jest w toku realizacji.

22.2.4. Umowy z Województwem Podkarpackim
Emitent zawarł z Województwem Podkarpackim, jako instytucją zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, następujące umowy:
1)

2)

3)

4)
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Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPPK.01.03.00-18-007/11-00 z dnia 4 września 2012 r., z późn. zm.
– dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie ML System poprzez stworzenie
fotowoltaicznego laboratorium badań i pomiarów ogniw krzemowych oraz organicznych”, wartość projektu 4.768.627,43
złotych, kwota kosztów kwalifikowalnych 3.876.762 złotych, uzyskane dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej
2.713.733,4 złotych, dofinansowanie przekazywane w formie refundacji. Realizacja projektu została zakończona
w grudniu 2012 r.
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPPK.01.03.00-18-057/12-00 z dnia 2 sierpnia 2013 r., z późn. zm. – dofinansowanie
projektu pt. „Rozwój ultranowoczesnych technologii i materiałów amorficznych do spajania elektrod ogniw słonecznych”,
wartość projektu 3.221.028,99 złotych, kwota kosztów kwalifikowalnych 2.636.932,65 złotych, uzyskane dofinansowanie
w kwocie nieprzekraczającej 2.109.546,09 złotych, dofinansowanie przekazywane w formie refundacji. Realizacja
projektu została zakończona w czerwcu 2014 r.
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPPK.01.03.00-18-035/13-00 z dnia 23 maja 2014 r., z późn. zm. – dofinansowanie
projektu pt. „Pozyskanie wiedzy technicznej nt. współdziałania komponentów elektronicznych w Inwerterze
fotowoltanicznym dla aplikacji BIPV”, wartość projektu 2.267.082,66 złotych, kwota kosztów kwalifikowalnych 1.835.267
złotych, uzyskane dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 1.468.213,60 złotych, dofinansowanie przekazywane
w formie refundacji. Realizacja projektu została zakończona w lutym 2015 r.
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPPK.01.03.00-18-025/13-00 z dnia 23 maja 2014 r., z późn. zm. – dofinansowanie
projektu pt. „Analiza zjawiska konwersji spektralnej w zerowymiarowych strukturach półprzewodnikowych”, wartość
projektu 2.568.057,43 złotych, kwota kosztów kwalifikowalnych 2.227.591 złotych, uzyskane dofinansowanie w kwocie
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5)

6)

7)

8)

nieprzekraczającej 2.227.591 złotych, dofinansowanie przekazywane w formie refundacji. Realizacja projektu została
zakończona w marcu 2015 r.
Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPPK.01.01.00-18-399/13-00 z dnia 17 listopada 2014 r., z późn. zm.
– dofinansowanie projektu pt. „Automatyzacja procesu produkcji panelu fotowoltanicznego NoFrost poprzez zakup
robota pozycjonującego wraz z systemem sterowania”, wartość projektu 934.800 złotych, kwota kosztów
kwalifikowalnych 760.00 złotych, uzyskane dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 340.000 złotych,
dofinansowanie przekazywane w formie refundacji. Realizacja projektu została zakończona w marcu 2015 r.
Umowa o dofinansowanie Nr RPPK.01.04.01-18-0911/16-00 z 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. – dofinansowanie
projektu pt. „Multibusbarowy, semielastyczny moduł fotowoltaiczny (PVBB+)”, wartość projektu 12.217.294,80 złotych,
kwota kosztów kwalifikowalnych 9.932.760 złotych, uzyskane dofinansowanie do kwoty 6.952.932 złotych,
dofinansowanie przekazywane w formie refundacji: płatności pośrednich oraz płatności końcowej. Na Datę Prospektu
projekt jest w toku realizacji.
Umowa o dofinansowanie Nr RPPK.01.02.00-18-0022/16-00 z 31 sierpnia 2017 r. – dofinansowanie projektu pt. „Idea
Lab – Rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System”, wartość projektu 21.286.872 złotych, kwota kosztów
kwalifikowalnych 17.306.400 złotych, uzyskane dofinansowanie do kwoty 10.383.840 złotych, dofinansowanie
przekazywane w formie refundacji: płatności pośrednich albo płatności końcowej. Na Datę Prospektu projekt jest w toku
realizacji.
Umowa o dofinansowanie Nr RPPK.01.02.00-18-0027/17-00 z 12 grudnia 2017 r. – dofinansowanie projektu
pt. "Badania innowacyjnych technologii dla rozwiązań Smart City", wartość projektu 16.009.770 złotych, wydatki
kwalifikowalne 13.319.000 złotych, uzyskane dofinansowanie do kwoty 9.349.300 złotych, dofinansowanie
przekazywane w postaci płatności zaliczkowych, pośrednich albo płatności końcowej. Na Datę Prospektu projekt jest
w toku realizacji.

22.2.5. Umowa z Ministrem Rozwoju i Finansów
Emitent zawarł z Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 27 grudnia 2016 r. umowę o dofinansowanie projektu w ramach
działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020 Nr POIR.02.01.00-00-0059/15-00 zawarta przez Emitenta z Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 27 grudnia 2016 r.
Przedmiotem umowy jest uzyskanie przez Emitenta dofinansowania projektu pt. „Rozwój Fotowoltaicznego Centrum
Badawczo-Rozwojowego ML System” w kwocie nie przekraczajacej 13.158.750 złotych, co stanowi 69,9% całkowitych
wydatków kwalifikujących się od objęcia wsparciem w ramach projektu. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 23.154.750
złotych. Dofinansowanie jest przekazywane w formie refundacji lub zaliczki (do 40% całkowitej wartości dofinansowania).
Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2017 r. i kończy się w dniu złożenia wniosku
o płatność końcową, tj. w dniu 31 stycznia 2020 r. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest faktyczne ich
poniesienie przez Emitenta w związku z realizacją projektu. Od zakończenia reliazacji projektu (rozliczenia wniosku
o płatność końcową) liczony jest okres trwałości projektu wynoszący 5 lat (3 lata w przypadku MŚP). Na Datę Prospektu
projekt jest w toku realizacji.
22.2.6. Umowa konsorcjum Nr 6/K/2016 z 8 listopada 2016 r. zawarta przez Emitenta z Wojskowym Instytutem
Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego z siedzibą we Wrocławiu (lider konsorcjum),
Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Fizyki PAN
Umowa konsorcjum została zawarta w celu wspólnego przygotowania wniosku do konkursu i wspólnej realizacji projektu
finansowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach I konkursu strategicznego programu badań
naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG pod nazwą „Wydajne i lekkie
układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora
przeznaczone dla zastosowań specjalnych”. Umowa została zawarta na czas realizacji i trwałości projektu i rozliczenia
całości dofinansowania otrzymanego od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Stroną reprezentująca konsorcjum jako
lider jest Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego z siedzibą we Wrocławiu. Strony
konsorcjum, w tym Emitent, udzieliły liderowi upoważnienia m.in. do zawarcia na ich rzecz i w ich imieniu umowy
o wykonanie i finansowanie projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz pośredniczenia w przekazywaniu im
środków finansowych otrzymanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ich rozliczania. Lider jest zobowiązany
przekazywać pozostałym stronom konsorcjum, w tym Emitentowi, należne im środki finansowe. Na mocy umowy powołana
została rada konsorcjum jako organ upoważnione do podejmowania bieżących rozstrzygnięć merytorycznych
i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji celu konsorcjum. Członkami rady są przedstawiciele stron umowy. Każdy
z konsorcjantów ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie działania, za należyte wykonanie
przydzielonych mu do realizacji zadań, za wydatkowanie środków finansowych otrzymanych od Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju oraz za zobowiązania względem pozostałych stron i osób trzecich. Umowa przewiduje obowiązek
niepodejmowania w czasie jej obowiązywania jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej, mającej na celu osiągnięcie
zakładanego umową celu gospodarczego, z innym podmiotem nienależącym do konsorcjum. Za działalność konkurencyjną
w rozumieniu umowy uważa się w szczególności działalność gospodarczą zmierzającą bezpośrednio lub pośrednio do
wykonania czynności, które wykonuje którakolwiek ze stron w ramach umowy i zgodnie z jej celem, a także podejmowanie
wszelkich działań zmierzających do utrudnienia którejkolwiek ze stron realizacji przyjętych zobowiązań umownych.
W związku z umową konsorcjum opisaną powyżej, lider konsorcjum zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu
27 lutego 2018 r. umowę TECHMATSTRATEG1/347431/14/NCBR/2018 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego
w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”
– TECHMATSTRATEG pod tytułem „Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej
oraz ogniwa słonecznego i superkondensatora przeznaczone dla zastosowań specjalnych”. Łączna wartość kosztów
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kwalifikowalnych wynosi 15.608.642 złotych, a kwota dofinansowania wynosi 13.806.235 złotych. Wartość przypisanych do
Emitenta kosztów wynosi 4.506.017 złotych, a dofinansowania wynosi 2.703.610 złotych.

22.3.

Umowy zawarte z inwestorami

22.3.1. Umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy Emitentem a Dawidem Cycoń, Edytą Stanek oraz Newberg ML SPV
Sp. z o.o. w dniu 27 kwietnia 2017 r., z późn. zm.
Na podstawie umowy Newberg ML SPV Sp. z o.o. („Inwestor”) zobowiązał się objąć 21.500 imiennych, zwykłych akcji
Emitenta serii B, o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja. Cena emisyjna akcji serii B wynosiła 139,53 złotych za każdą
akcję serii B, a łączna wartość wpłaty wniesionej przez Inwestora na poktycie obejmowanych akcji serii B wyniosła 2.999.895
złotych. Umowa zawiera postanowienia dotyczące:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

trybu przeprowadzenia oferty publicznej akcji Emitenta, w ramach której oferowane do objęcia będą akcje Emitenta
nowej emisji oraz oferowane do sprzedaży mogą być wszystkie lub niektóre akcje serii B, wszystkie lub niektóre akcje
serii B1, wszystkie lub niektóre akcje serii B2 oraz nie więcej niż 4% akcji serii A, a także ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Akcje Emitenta powinny być
oferowane w ramach oferty publicznej w następującej kolejności: w pierwszym etapie oferowane do objęcia powinny
być akcje Emitenta nowej emisji, w drugim etapie akcje serii B, serii B1 oraz serii B2, a w trzecim etapie akcje serii A.
Umowa przewiduje mechanizm stosownej redukcji na wypadek mniejszej ilości zapisów niż oferowanych akcji;
lock-upu – jeżeli w ocenie doradców Emitenta będzie to niezbędne lub celowe, to Edyta Stanek i Dawid Cycoń
(„Założyciele”) oraz Inwestor są zobowiązani zawrzeć umowy o zakazie zbywania akcji Emitenta niebędących
przedmiotem oferty publicznej lub oferowanych, ale niesprzedanych w jej ramach, przy czym w przypadku Inwestora,
wynikający z zawartej umowy okres obowiązywania zakazu nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia
wprowadzenia do obrotu papierów wartościowych Emitenta;
wyłączenia prawo poboru – pozbawienie Inwestora prawa poboru akcji Emitenta w całości lub w części wymaga jego
uprzedniej zgody, z wyłączeniem jednak konieczności uzyskania zgody na emisję akcji Emitenta nowej emisji w ramach
oferty publicznej;
uprawnienia do żądania podwyższenia wyrównującego – w przypadku podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału
zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji (z wyłączeniem Akcji Serii B1 i B2 oraz akcji Emitenta nowej emisji
w ramach oferty publicznej, tj. Akcji Serii C) po cenie emisyjnej niższej od ceny emisyjnej akcji serii B powiększonej
o ustaloną procentowo premię liczoną od dnia opłacenia akcji serii B, Inwestorowi przysługuje prawo objęcia nowych
akcji po cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej, tak by średnia cena emisyjna akcji serii B oraz tych
nowych akcji była równa cenie po jak emitowane są ww. akcje Emitenta;
prawa przyłączenia się do zbycia – w przypadku zbywania przez Założyciela, Założycieli lub ich podmiotów zależnych
akcji Emitenta w liczbie prowadzącej do utraty posiadanej łącznie przez Założycieli, w tym za pośrednictwem
podmiotów zależnych, większości 75% głosów na Walnym Zgromadzeniu na rzecz osoby trzeciej, Inwestorowi
przysługuje prawo przyłączenia się do zbycia, tj. zbycia w ramach transakcji z nabywcą wszystkich posiadanych akcji
Emitenta;
uprawnienia do żądania odpłatnego umorzenia akcji – w przypadku, gdy oferta publiczna nie zostanie przeprowadzona do
końca 2018 r. i wprowadzenie do obrotu papierów wartościowych Emitenta nie nastąpi w terminie do 28 lutego 2019 r., lub
cena sprzedaży akcji serii B w ramach oferty publicznej będzie niższa od ceny wskazanej w umowie, Inwestor ma prawo
żądać odpłatnego umorzenia posiadanych przez niego akcji serii B. Umorzenie każdej z akcji serii B posiadanej przez
Inwestora następować będzie za wynagrodzeniem równym wniesionej wpłacie na tą akcje, powiększonej o premię
obliczaną według stopy WIBOR3M + ustalona premia za okres od dnia wniesienia pełnej wpłaty na wszystkie akcje serii B
do dnia wypłaty wynagrodzenia. Umorzenie akcji serii B posiadanych przez Inwestora następować może częściami lub
z odroczonym terminem zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje pod warunkiem zabezpieczenia płatności
wynagrodzenia na majątku Spółki oraz poręczenia zapłaty wynagrodzenia przez Założycieli, przy czym umorzenie akcji jak
i wypłata całości wynagrodzenia za umarzane akcje nie powinny nastąpić później niż w terminie do 31 grudnia 2019 r.
Założyciele nieodwołalnie i bezwarunkowo poręczyli wobec Inwestora wierzytelność przyszłą Inwestora w stosunku do
Emitenta z tytułu odpłatnego umorzenia akcji, do kwoty 4.000.000 złotych, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku;
uprawnienia do żądania odkupu akcji – w przypadku braku umorzenia akcji serii B posiadanych przez Inwestora do
31 grudnia 2019 r., pomimo spełnienia się przesłanek uprawniających Inwestora do żądania ich umorzenia, Założyciele
zobowiązali się odkupić od Inwestora akcje serii B posiadane przez niego za jednorazową zapłatą ceny obliczonej jak
powyżej.

Umowa została zawarta na 10 lat i nie może zostać w tym terminie wypowiedziana. Niezależnie od powyższego, umowa
wiąże każdą ze stron przez czas gdy pozostaje akcjonariuszem Emitenta. Umowa wygasa z chwilą przydziału pierwszej akcji
Emitenta w ramach oferty publicznej.
22.3.2. Umowa objęcia akcji serii B zawarta przez Emitenta z Newberg ML SPV Sp. z o.o. w dniu 27 kwietnia 2017 r.,
z późn. zm.
Na podstawie umowy Newberg ML SPV Sp. z o.o. objął 21.500 imiennych, zwykłych akcji Emitenta serii B, o wartości
nominalnej 10 złotych każda akcja. Cena emisyjna akcji serii B wynosiła 139,53 złotych za każdą akcję serii B, a łączna
wartość wpłaty wniesionej przez Newberg ML SPV Sp. z o.o. na poktycie obejmowanych akcji serii B wyniosła 2.999.895
złotych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą z 9 listopada 2017 r. dokonało podziału (splitu) akcji Spółki
poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 złotych na 1 złoty oraz zwiększenie liczby akcji Spółki tworzących kapitał
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zakładowy Spółki, z 421.500 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja do 4.215.000 akcji o wartości nominalnej
1 złoty każda akcja, przy czym podział (split) akcji Spółki został dokonany poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki
w stosunku 1:10, w wyniku czego (z uwzględnieniem dalszych postanowień zapadłych na ww. Walnym Zgromadzeniu,
a opisanych w punkcie 21.1.7. części III Prospektu) kapitał zakładowy Spółki został podzielony na 2.000.000 akcji serii A,
2.000.000 akcji serii A1 oraz 215.000 akcji serii B.
22.3.3. Umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy Emitentem a Dawidem Cycoń, Edytą Stanek oraz Maciejem
Kaszyckim w dniu 22 listopada 2017 r.
Na podstawie umowy Maciej Kaszycki, według wiedzy Emitenta niepowiązany w rozumieniu MSR 24 z Emitentem,
akcjonariuszami Emitenta, w tym Newberg ML SPV Sp. z o.o. („Inwestor”) zobowiązał się objąć 135.600 akcji imiennych,
zwykłych, serii B1 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Cena emisyjna akcji serii B1 wynosiła 14,75 złotych za każdą
akcję serii B1, a łączna wartość wpłaty wniesionej przez Inwestora na pokrycie obejmowanych akcji serii B1 wyniosła
2.000.100,00 złotych. Umowa zawiera postanowienia dotyczące:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

trybu przeprowadzenia oferty publicznej akcji Emitenta, w ramach której oferowane do objęcia będą akcje Emitenta
nowej emisji oraz oferowane do sprzedaży mogą być wszystkie lub niektóre akcje serii B, wszystkie lub niektóre akcje
serii B1, wszystkie lub niektóre akcje serii B2 oraz nie więcej niż 4% akcji serii A, a także ubiegania się o dopuszczenie
i wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
lock-upu – jeżeli w ocenie doradców Emitenta będzie to niezbędne lub celowe, to Edyta Stanek i Dawid Cycoń
(„Założyciele”) oraz Inwestor są zobowiązani zawrzeć umowy o zakazie zbywania akcji Emitenta niebędących
przedmiotem oferty publicznej lub oferowanych, ale niesprzedanych w jej ramach, przy czym w przypadku Inwestora,
wynikający z zawartej umowy okres obowiązywania zakazu nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy od dnia
wprowadzenia do obrotu papierów wartościowych Emitenta;
wyłączenia prawo poboru – pozbawienie Inwestora prawa poboru akcji Emitenta w całości lub w części wymaga jego
uprzedniej zgody, z wyłączeniem jednak konieczności uzyskania zgody na emisję akcji Emitenta nowej emisji w ramach
oferty publicznej;
uprawnienia do żądania podwyższenia wyrównującego – w przypadku podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Emitenta innych niż akcje serii B2 (z wyłączeniem także akcji Emitenta nowej
emisji w ramach oferty publicznej) po cenie emisyjnej niższej od ceny emisyjnej akcji serii B1 powiększonej o ustaloną
procentowo premię liczoną od dnia opłacenia akcji serii B1, Inwestorowi przysługuje prawo objęcia nowych akcji po
cenie emisyjnej odpowiadającej ich wartości nominalnej, tak by średnia cena emisyjna akcji serii B1 oraz tych nowych
akcji była równa cenie po jak emitowane są ww. akcje Emitenta;
prawa przyłączenia się do zbycia – w przypadku zbywania przez Założyciela, Założycieli lub ich podmiotów zależnych
akcji Emitenta w liczbie prowadzącej do utraty posiadanej łącznie przez Założycieli, w tym za pośrednictwem
podmiotów zależnych, większości 70% głosów na Walnym Zgromadzeniu na rzecz osoby trzeciej, Inwestorowi
przysługuje prawo przyłączenia się do zbycia, tj. zbycia w ramach transakcji z nabywcą wszystkich posiadanych akcji
Emitenta.
uprawnienia do żądania odpłatnego umorzenia akcji – w przypadku, gdy oferta publiczna nie zostanie przeprowadzona do
końca 2018 r. i wprowadzenie do obrotu papierów wartościowych Emitenta nie nastąpi w terminie do 28 lutego 2019 r., lub
cena sprzedaży akcji serii B1 w ramach oferty publicznej będzie niższa od ceny implikującej podwyższenie wyrównujące,
o którym mowa powyżej, Inwestor ma prawo żądać odpłatnego umorzenia posiadanych przez niego akcji serii B1.
Umorzenie każdej z akcji serii B1 posiadanej przez Inwestora następować będzie za wynagrodzeniem równym wniesionej
wpłacie na tą akcje, powiększonej o premię obliczaną według stopy WIBOR3M + ustalona premia za okres od dnia
wniesienia pełnej wpłaty na wszystkie akcje serii B1 obejmowane przez Inwestora do dnia wypłaty wynagrodzenia.
Umorzenie akcji serii B posiadanych przez Inwestora następować może częściami lub z odroczonym terminem zapłaty
wynagrodzenia za umarzane akcje pod warunkiem zabezpieczenia płatności wynagrodzenia na majątku Spółki, przy czym
umorzenie akcji jak i wypłata całości wynagrodzenia za umarzane akcje nie powinny nastąpić później niż w terminie do
31 grudnia 2019 r.

Umowa została zawarta na 10 lat i nie może zostać w tym terminie wypowiedziana. Niezależnie od powyższego, umowa
wiąże każdą ze stron przez czas gdy pozostaje akcjonariuszem Emitenta. Umowa wygasa z chwilą przydziału pierwszej akcji
Emitenta w ramach oferty publicznej.
22.3.4. Umowa objęcia akcji serii B1 zawarta przez Emitenta z Maciejem Kaszyckim w dniu 22 listopada 2017 r.
Na podstawie umowy umowy Maciej Kaszycki objął 135.600 akcji imiennych, zwykłych, serii B1 o wartości nominalnej 1,00
złoty każda. Cena emisyjna akcji serii B1 wynosiła 14,75 złotych za każdą akcję serii B1, a łączna łączna wartość wpłaty
wniesionej przez inwestora na pokrycie obejmowanych akcji serii B1 wyniosła 2.000.100,00 złotych.
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23.

Informacje osób
o zaangażowaniu

23.1.

trzecich

oraz

oświadczenia

ekspertów

i

oświadczenia

Informacje o ekspertach

Z zastrzeżeniem opinii biegłego rewidenta dotyczących historycznych informacji finansowych, w Prospekcie nie
wykorzystywano informacji stanowiących oświadczenia lub raporty osób określanych jako ekspert.

23.2.

Informacje uzyskane od osób trzecich

Dla celów sporządzenia Prospektu zostały wykorzystane dane pochodzące od osób trzecich. Zarząd Emitenta potwierdza, że
informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz, że w stopniu, w jakim jest świadomy oraz w jakim może ocenić na
podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że
powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzały w błąd. Źródła informacji od osób trzecich wykorzystanych
w Prospekcie zostały wskazane w punkcie 6.5 Części III Prospektu.

24.

Dokumenty udostępnione do wglądu

W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta (http :// www . mlsystem.pl) można
zapoznawać się z następującymi dokumentami:
o





o

Prospektem Emisyjnym,
Statutem Emitenta,
Regulaminami Rady Nadzorczej i Zarządu.

Natomiast w siedzibie Emitenta, w wersji papierowej, można zapoznawać się z następującymi dokumentami:




25.

historycznymi informacjami finansowymi Emitenta za lata obrotowe 2014-2017,
sprawozdaniem finansowym spółki zależnej Emitenta za ostatnie 2 lata obrotowe,
odpisem Emitenta z KRS.

Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach

Poza udziałami w ML System + Sp. z o.o. (wskazanymi w pkt. 7 Części III Prospektu) Emitent, a także posiadaniem 1 udziału
w Spółdzielni Telekomunikacyjnej "WIST" w Łące (udział niedający kontroli), nie posiada udziałów w innych
przedsiębiorstwach, które mogą mieć znaczący wpływ na ocenę własnych aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji
finansowej oraz zysków i strat.
Sprawozdania roczne ML System + Sp. z o.o. zostały skonsolidowane w rocznych sprawozdaniach Grupy Emitenta.
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CZĘŚĆ IV – DOKUMENT OFERTOWY
1.

Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie

Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich oświadczenia o odpowiedzialności zamieszczone
zostały w punkcie 1 Części III Prospektu.

2.

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka związane z papierami wartościowymi Emitenta przedstawione zostały w punkcie 3 Części II Prospektu.

3.

Istotne informacje

3.1.

Kapitał obrotowy

Zarząd Emitenta oświadcza, iż w Dacie Prospektu Grupa Emitenta dysponuje odpowiednim i wystarczającym kapitałem
obrotowym, w wysokości zapewniającej pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych w okresie co najmniej dwunastu miesięcy
od daty zatwierdzenia Prospektu. Emitentowi nie są znane problemy z kapitałem obrotowym, które mogą wystąpić
w przyszłości.
Kapitał obrotowy rozumiany jest jako zdolność Grupy Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych
płynnych zasobów w celu terminowego spłacania swoich zobowiązań.

3.2.

Kapitalizacja i zadłużenie

Zarząd Emitenta oświadcza, że według stanu na dzień 31 marca 2018 r. kapitalizacja i zadłużenie Grupy Emitenta mają
wartość oraz strukturę zgodną z wielkościami przedstawionymi poniżej.

Tabela: Kapitały i zadłużenie Grupy Emitenta (tys. zł)
Wyszczególnienie
Zadłużenie krótkoterminowe:

31.03.2018 r.
31 150

– Gwarantowane

0

– Zabezpieczone

19 223

– Niegwarantowane/niezabezpieczone

11 926

Zadłużenie długoterminowe:

18 599

– Gwarantowane

0

– Zabezpieczone

15 477

– Niegwarantowane/niezabezpieczone
Kapitał własny:
– Wyemitowany kapitał zakładowy
– Kapitał zapasowy

3 122
36 818
4 368
24 128

– Kapitały powstałe w wyniku rozliczenia utworzenia Grupy Emitenta

0

– Kapitały rezerwowe

0

– Zyski/Straty zatrzymane
– Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli
Ogółem

8 322
0
86 567

Źródło: Emitent
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Tabela: Wartość zadłużenia netto Grupy Emitenta (tys. zł)
Wyszczególnienie

31.03.2018 r.

A. Środki pieniężne

1 498

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych

0

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

0

D. Płynność (A+B+C)
E. Bieżące należności finansowe
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach

1 498
0
15 777

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego

3 447

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe

1 109

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H)

20 333

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D)

18 835

K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe

15 477

L. Wyemitowane obligacje
M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki

0
1 808

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M)

17 285

O. Zadłużenie finansowe netto (J+N)

36 120

Źródło: Emitent

Poniżej przedstawiono zobowiązania warunkowe Grupy Emitenta:

Tabela: Wartość zobowiązań warunkowych Grupy Emitenta (tys. zł)
Wyszczególnienie
Poręczenia
Weksle

31.03.2018 r.
5 335
178 745

Udzielone gwarancje
Razem zobowiązania warunkowe

8 825
192 905

Źródło: Emitent

Największą pozycją zobowiązań warunkowych stanowią wystawione przez Emitenta weksle będące zabezpieczeniem
otrzymanych dotacji z UE oraz otrzymanych kredytów inwestycyjnych. Pozostałe weksle stanowią głównie zabezpieczenie
gwarancji udzielonych przez firmy ubezpieczeniowe stanowiące zabezpieczenie umów wykonawczych w zakresie należytego
wykonania kontraktów i usunięcia wad i usterek.
Do Daty Zatwierdzenia Prospektu nie nastąpiły żadne istotne zmiany w kapitalizacji, zadłużeniu ani płynności Grupy
Emitenta, poza faktem, iż w kwietniu 2018 r. Emitent dokonał spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym
w Niechobrzu oraz w Banku Spółdzielczym Lubenia w wysokości odpowiednio 3,4 mln zł oraz 3,1 mln zł. Ponadto w maju
2018 r. Emitent zawarł umowę w zakresie kredytu obrotowego z Bankiem Spółdzielczym w Niechobrzu (działającym
w imieniu własnym oraz na podstawie umowy konsorcjum bankowego z 7 maja 2018 r. także w imieniu i na rzecz Banku
Spółdzielczego w Kamieniu i Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim) o łącznej wartości 4,3 mln zł.

3.3.

Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę

Do osób zaangażowanych w Ofertę Publiczną należą:
Oferujący
Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie – pełniący rolę Oferującego odpowiedzialnego za pośredniczenie
w proponowaniu nabycia Akcji Oferowanych oraz pełniący rolę organizatora i koordynatora projektu polegającego na
przygotowaniu i przeprowadzeniu Oferty Publicznej (w tym także sporządzenia Prospektu, zgodnie z zakresem wskazanym
w oświadczeniu Oferującego) oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu
giełdowego na rynku regulowanym GPW.
Oferujący nie posiada papierów wartościowych Emitenta.
Wynagrodzenie Oferującego jest częściowo uzależnione od sukcesu Oferty Publicznej, dlatego też jest on zainteresowany,
aby Akcje Oferowane zostały objęte w jak największej liczbie i po możliwie najwyższej cenie.
Pomiędzy działaniami Oferującego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.
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Współoferujący
Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. pełni rolę Współoferującego i jest podmiotem odpowiedzialnym za pośredniczenie
w proponowaniu nabycia Akcji Oferowanych w transzy Inwestorów Indywidualnych. Wynagrodzenie Biura Maklerskiego
ALIOR BANK S.A. z siedzibą w Warszawie jest częściowo uzależnione od sukcesu Oferty Publicznej, dlatego też jest on
zainteresowany, aby Akcje Oferowane zostały objęte w jak największej liczbie i po możliwie najwyżej cenie.
Współoferujący nie posiada papierów wartościowych Emitenta.
Pomiędzy działaniami Współoferującego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.
Według wiedzy Emitenta nie występują inne interesy, w tym konflikt interesów, osób fizycznych i prawnych zaangażowanych
w Ofertę o istotnym znaczeniu dla Oferty.
Doradca Finansowy
ADDVENTURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie – pełniąca funkcję Doradcy Finansowego
Emitenta przy przeprowadzaniu Publicznej Oferty Akcji Emitenta w zakresie wskazanym w oświadczeniu zamieszczonym
w prospekcie – z uwagi na uzgodnione z Emitentem wynagrodzenie uzależnione od wysokości środków pieniężnych
uzyskanych w Ofercie Publicznej, a także obowiązek dochowania należytej staranności przy realizacji umowy zawartej
z Emitentem oraz bezpośredni związek jakości świadczonych usług z powodzeniem Publicznej Oferty, Doradca Finansowy
jest zainteresowany, aby Akcje Oferowane zostały objęte w jak największej liczbie i po możliwie najwyższej cenie.
Podmiot powiązany z Doradcą Finansowym posiada papiery wartościowe Emitenta.
Pomiędzy działaniami Doradcy Finansowego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.
Zarząd Emitenta oraz Akcjonariusze Emitenta
Celem Zarządu jest pozyskanie z emisji nowych Akcji serii C w ramach oferty publicznej prowadzonej na podstawie
niniejszego Prospektu kapitału w kwocie ok. 35 mln złotych netto oraz wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym GPW. W związku z powyższym Zarząd Emitenta oraz Akcjonariusze Emitenta są zainteresowani tym, aby
Spółka pozyskała kapitał przy oczekiwanym poziomie rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy, a także uzyskała zgodę
na dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym. Z uwagi na fakt, iż część Akcjonariuszy planuje sprzedaż
posiadanych Akcji są oni zainteresowani, aby Akcje Oferowane zostały objęte w jak największej liczbie i po możliwie
najwyższej cenie.
Biegły rewident
POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pełniąc funkcję Biegłego Rewidenta, jest podmiotem odpowiedzialnym
za wydanie opinii o historycznych informacjach finansowych. Wynagrodzenie Biegłego Rewidenta jest niezależne od
przebiegu procesu oferowania Akcji i ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, ani też Biegły
Rewident ani osoby fizyczne działające w jego imieniu nie są akcjonariuszami Emitenta ani nie posiadają kapitałowych
papierów wartościowych Emitenta lub jego podmiotów zależnych.

3.4.

Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych

Ponieważ w Dacie Zatwierdzenia Prospektu nie jest znana cena Akcji serii C dokładne określenie wpływów z emisji Akcji serii
C jest niemożliwe. Zgodnie z wstępnymi szacunkami Emitenta oczekiwane wpływy netto z emisji Akcji serii C (po
uwzględnieniu wszystkich szacowanych kosztów emisji) wyniosą ok. 35 mln zł.
Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Akcji serii C oraz rzeczywistych kosztów Oferty zostaną
przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu subskrypcji Akcji Oferowanych w formie raportu bieżącego w trybie
art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Wykorzystanie wpływów z emisji Akcji serii C
Środki z emisji Akcji serii C przeznaczone zostaną na realizację strategicznych projektów inwestycyjnych oraz badawczorozwojowych ML SYSTEM S.A. (projekty zostały przedstawione w kolejności priorytetów ich realizacji przez Emitenta):
1. Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego

19,0 mln zł.

2. Rozwój sprzedaży produktów Emitenta na wybranych rynkach zagranicznych (w tym ich certyfikacja)

6,2 mln zł.

3. Idea Lab – Rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System

5,0 mln zł.

4. ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV –

4,8 mln zł.

1. Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego

19,0 mln zł

Projekt został rozpoczęty w grudniu 2017 roku, wydatki inwestycyjne ponoszone będą od 2018 roku. Planowana data
zakończenia inwestycji to koniec sierpnia 2020 r. Łączna planowana wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 38.793 tys. zł
(w tym 32.793 tys. zł stanowią wydatki kwalifikowalne projektu podlegające dofinansowaniu ze środków pomocowych UE
w wysokości ok. 70% – łączna maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach działania 3.2.1 Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 wynosi 19.666 tys. zł, a ok. 6 mln zł stanowić będą niekwalifikowalne
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wydatki budowy nowej fabryki, w której zlokalizowane będą maszyny i urządzenia). Do Daty Prospektu Emitent nie poniósł
wydatków inwestycyjnych w zakresie tej inwestycji. Zakres inwestycji obejmuje zakup środków trwałych (m.in. linię do
depozycji transparentnych powłok przewodzących, system do mycia, system do enkapsulacji, laser) oraz usługę
parametryzacji zakupionych środków trwałych. Celem inwestycji jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego modułu
fotowoltaicznego Quantum Glass, z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych opartych o kropki kwantowe (QDSC)
– transparentnej szyby generującej prąd. ML System posiada ochronę patentową rozwiązania. Produkt jest wynikiem
prowadzonych przez Emitenta we własnym zakresie prac badawczych. Inwestycja realizowana będzie w Zaczerniu na
nieruchomości należącej do Emitenta. Do zakończenia realizacji inwestycji niezbędne jest zaaranżowanie 19 mln zł wkładu
własnego (pozostała kwota będzie pochodzić z przyznanego Emitentowi dofinansowania ze środków UE). Wartość ta będzie
wystarczająca do zakończenia inwestycji.
Poniżej przedstawiono harmonogram planowanych wydatków dotyczących inwestycji Quantum Glass (tys. zł):
Wyszczególnienie

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Razem planowane wydatki projektu, w tym:

11 400

15 200

12 193

11 400

7 340

387

-

7 860

11 806

środki własne Emitenta
pozyskane dofinansowanie z UE

Źródło: Emitent

2. Rozwój sprzedaży produktów Emitenta na wybranych rynkach zagranicznych
(w tym ich certyfikacja)

6,2 mln zł

Grupa Emitenta będzie kontynuować działania zmierzające do rozwoju sprzedaży swoich produktów na wybranych rynkach
zagranicznych. W pierwszej kolejności sprzedaż zagraniczna będzie rozwijana w dwóch kluczowych kierunkach:
(i) w wybranych krajach europejskich, tj. Norwegii, Szwecji, Danii, Włoszech, Francji, Chorwacji, Belgii i Hiszpanii oraz
(ii) Australii. Bezwzględnym wymogiem sprzedaży produktów na tych rynkach jest posiadanie certyfikatów ISO (9001, 14001,
OHSAS, 50001), które Emitent już posiada. Natomiast niezbędna jest również certyfikacja produktów zgodnie z lokalnymi
i specyficznymi wymaganiami. Emitent oszacował, iż koszt wymaganej certyfikacji produktów we wskazanych krajach
europejskich wyniesie ok. 1,45 mln zł, a w Australii ok. 0,14 mln zł. Dodatkowo Grupa Emitenta poniesie koszty związane
z uruchomieniem sprzedaży, wsparciem technicznym i marketingowym dla pozyskanych partnerów lub dystrybutorów, które
zgodnie z szacunkiem Emitenta wyniosą ok. 1,76 mln zł we wskazanych krajach europejskich oraz ok. 0,59 mln zł w Australii.
Łączne szacunkowe koszty uruchomienia sprzedaży na ww. rynkach zagranicznych wynoszą ok. 3,94 mln zł, z czego
3,2 mln zł pochodzić będzie z wpływów z emisji Akcji, a pozostałe koszty zostaną sfinansowane ze środków własnych
Emitenta. Dodatkowo przeznaczone zostanie 3 mln zł na kapitał obrotowy związany z obsługą rynków eksportowych (kwota
3 mln zł pochodzić będzie w całości ze środków z emisji Akcji i będzie wystarczająca na rozpoczęcie sprzedaży
zagranicznej). Cel ten realizowany będzie przez spółkę zależną Emitenta (ML SYSTEM+ Sp. z o.o.).
3. Idea Lab – Rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System

5,0 mln zł

Projekt został rozpoczęty w styczniu 2018, a zakończenie jego realizacji planowane jest na koniec czerwca 2019 r. Łączna
planowana wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 17.306 tys. zł i w całości stanowi wydatki kwalifikowalne projektu
podlegające dofinansowaniu ze środków pomocowych UE w wysokości ok. 70% – łączna maksymalna wartość
dofinansowania projektu w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 – 2020 wynosi 10.384 tys. zł). Do Daty Prospektu Emitent nie poniósł wydatków inwestycyjnych w zakresie tej
inwestycji. Zakres projektu obejmuje zakup środków trwałych i oprogramowania na potrzeby przygotowywania prototypów,
demonstratorów i pilotażowej, krótkoseryjnej produkcji obiektów Smart City. Realizacja projektu zakłada rozbudowę zaplecza
infrastrukturalnego istniejącego w Spółce Działu Badawczo-Rozwojowego. Rozbudowane zostanie istniejące Fotowoltaiczne
Centrum Badawczo-Rozwojowe (FCBR) oraz utworzone zostanie Centrum Badawcze Mikroukładów Elektronicznych
(CBME). Elementem wzmacniającym cele projektu będzie utworzenie tzw. Live Lab – laboratorium doświadczalnego
– demonstratora rozwiązań BIPV w warunkach rzeczywistych, stanowiącego połączenie FCBR oraz CBME – a także
prowadzenie badań nad rozwiązaniami BIPV w obiektach wielkogabarytowych w skali makro. Prace prowadzone
z wykorzystaniem zakupionej infrastruktury obejmować będą m.in. opracowanie układów elektronicznych z wykorzystaniem
układów mikroprocesorowych, energetycznie dodatnimi systemami fasadowymi oraz nowoczesnymi materiałami do
zastosowań w fotowoltaice, w tym materiałów półprzewodnikowych oraz dielektrycznych – w dziedzinie odnawialnych źródeł
energii. Rozwinięcie i poszerzenie wiedzy na powyższe tematy materiałów pozwoli na wykorzystanie unikatowych
właściwości optoelektronicznych do celów poprawy wydajności ogniw fotowoltaicznych oraz do całych rozwiązań
systemowych jakimi są np. fasady, dachy PV czy obiekty małej architektury. Celem realizacji projektu będą nowe produkty
(lub ich elementy) i usługi, które przyczynią się do zwiększenia wydajności, żywotności oraz rozszerzenia możliwości
zastosowania ogniw fotowoltaicznych (ze szczególnym skupieniem się na rozwiązaniach PV dla fasad energetycznie
dodatnich), w tym również w zakresie małej architektury (w tym z zakresu Smart City) poprzez opracowywanie własnych,
dedykowanych do konkretnych rozwiązań systemowych, układów elektronicznych mogących zawierać w swojej budowie
zaawansowane układy mikroprocesorowe oraz wyświetlacze zmiennej treści. Emitent poszerzy również portfel usług
o specjalistyczne usługi dotyczące inspekcji obiektów w skali makro. Inwestycja realizowana będzie w Zaczerniu na
nieruchomości należącej do Emitenta. Do zakończenia realizacji inwestycji niezbędne jest zaaranżowanie 6,9 mln zł wkładu
własnego (w tym 5,0 mln zł pochodzić będzie z emisji Akcji serii C, pozostała kwota wkładu własnego inwestycji będzie
pochodzić ze środków własnych wypracowanych z działalności operacyjnej Grupy Emitenta). Wartości te będą wystarczające
do zakończenia inwestycji, uwzględniając 10,4 mln zł pozyskanego już dofinansowania.
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Poniżej przedstawiono harmonogram planowanych wydatków dotyczących inwestycji (tys. zł):
Wyszczególnienie

2018 r.

2019 r.

Razem planowane wydatki projektu, w tym:

2020 r.

11 003

6 303

-

środki własne Emitenta

4 401

2 521

-

pozyskane dofinansowanie z UE

6 602

3 782

-

Źródło: Emitent

4. ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla
sektora BIPV –

4,8 mln zł

Inwestycja realizowana od kwietnia 2016 r., planowane zakończenie rzeczowe inwestycji jest szacowane do końca
IV kwartału 2018 r. Łączna planowana wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 33.878 tys. zł, w tym 29.649 tys. zł to
wydatki kwalifikowalne projektu podlegające dofinansowaniu ze środków pomocowych UE w wysokości ok. 70% – łączna
maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach działania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014 – 2020 wynosi 20.000 tys. zł). Do Daty Prospektu Emitent poniósł wydatki w wysokości 22.457 tys. zł. Zakres rzeczowy
projektu obejmuje budowę nowej hali produkcyjnej wraz z częścią magazynową oraz zapleczem technicznym i biurowym
(3,2 tys. m2) oraz dostawę maszyn i urządzeń takich jak m.in. linia do utwardzania szkła cienkiego metodą dyfuzji jonów,
laser do cięcia i wiercenia otworów, linia autoklaw, linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów, urządzenia do kontroli ogniw
i paneli fotowoltaicznych itp. W celu zapewnienia prawidłowej współpracy zakupionych środków trwałych zostaną one
sparametryzowane w takty produkcyjne. Celem inwestycji jest wdrożenie do seryjnej technologii własnej, opatentowanej
technologii zastosowania ultralekkiego szkła metodą wymiany jonów, dzięki czemu na rynek zostanie wprowadzony ultralekki
panel fotowoltaicznych z wykorzystaniem cienkiego szkła – ULTRAPV. Emitent podpisał list intencyjny z Fakro PP Sp. z o.o.
w zakresie potencjalnego zastosowania ultralekkiego szkła jako jednej z przegród w szybach zespolonych wykorzystywanych
w oknach produkowanych przez Fakro. Jednocześnie Fakro PP Sp. z o.o. deklaruje współpracę z Emitentem w obszarze
B+R w celu stworzenia nowych rozwiązań wykorzystujących fotowoltaikę w produktach Fakro lub stworzenia wspólnych linii
produktowych. Inwestycja realizowana jest w Zaczerniu na nieruchomości należącej do Emitenta. Do zakończenia realizacji
inwestycji niezbędne jest zaaranżowanie jeszcze 4,8 mln zł wkładu własnego. Wartość ta będzie wystarczająca do
zakończenia inwestycji.
W zakresie wszystkich przedstawionych powyżej inwestycji rozwojowych oraz projektów badawczych Emitent podpisał już
umowy o dofinansowanie z dotacji UE. Powyżej przedstawione projekty inwestycyjne (oznaczone pkt. 1 oraz pkt. 3 i pkt. 4)
będą realizowane przez Emitenta. Rozwój sprzedaży produktów Emitenta na wybranych rynkach zagranicznych (pkt. 2)
będzie realizowany przez spółkę zależną Emitenta (ML SYSTEM+ Sp. z o.o.). W związku z tym środki pozyskane z emisji
Akcji serii C, w zakresie w jakim cel emisji ma realizować spółka zależna Emitenta, Emitent zamierza jej przekazać poprzez
jej dokapitalizowanie, udzielenie pożyczki na warunkach rynkowych lub objęcie na rynkowych warunkach przez Emitenta
wyemitowanych przez nią obligacji.
W przypadku pozyskania wpływów z emisji Akcji niższych od zakładanych, Emitent w pierwszej kolejności przeznaczy je na
zakończenie realizacji inwestycji ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora
BIPV, natomiast realizacja kolejnych projektów będzie dostosowywana do planowanych harmonogramów i dostępnych
źródeł ich finansowania.
W przypadku wystąpienia okoliczności, zarówno wewnętrznych, tj. leżących po stronie Emitenta, jak i zewnętrznych,
tj. niezależnych od Emitenta, które uniemożliwią albo w istotny sposób utrudnią realizację ww. celów w założonym czasie lub
wyniki analizy opłacalności poszczególnych celów (projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych czy też ekspansji na
rynkach zagranicznych) wskażą na wyższe korzyści ekonomiczno-finansowe, Emitent rozważy możliwość (i) przesunięć kwot
pomiędzy ww. celami, (ii) przesunięcia w czasie realizacji ww. celów lub (iii) ich zmiany, częściowej lub całkowitej.
O planowanych istotnych zmianach w tym zakresie Emitent poinformuje w formie Raportu Bieżącego. Emitent zaznacza
jednak, że dokonywanie zmian w zakresie celów emisji opisanych powyżej nie jest jego intencją.
W przypadku uzyskania w wyniku emisji Akcji serii C wpływów niższych niż planowane, w Dacie Prospektu Emitent nie
przewiduje odstąpienia od realizacji któregokolwiek z celów emisyjnych. W przypadku niedoboru środków pieniężnych
pozyskanych w wyniku emisji Akcji serii C, Emitent będzie finansował realizację ww. celów z wykorzystaniem innych źródeł
kapitału obcego (pozyskanych np. w wyniku emisji obligacji lub zwiększenia zadłużenia z tytułu kredytów), ewentualnie
Emitent może dokonać redukcji wydatków w ramach poszczególnych celów emisyjnych lub zmienić ich harmonogram.
W przypadku uzyskania przez Emitenta wpływów wyższych niż planowane, Emitent przeznaczy je na sfinansowanie
kolejnych potencjalnych projektów badawczo-rozwojowych Emitenta lub na zasilenie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.
Do momentu wykorzystania wszystkich środków uzyskanych w ramach w emisji Akcji serii C, Emitent może przejściowo
lokować środki uzyskane z emisji Akcji serii C na lokatach bankowych lub w bezpieczne instrumenty finansowe o charakterze
dłużnym (np. obligacje Skarbu Państwa). Środki pozyskane z emisji Akcji serii C nie będą wykorzystane do spłaty kredytów,
pożyczek lub obligacji.
Nie jest możliwe przedstawienie przez Emitenta w Dacie Prospektu bardziej szczegółowych informacji na temat
wykorzystania środków pozyskanych w ramach z emisji Akcji serii C.
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4.

Informacje o papierach wartościowych oferowanych i papierach wartościowych
dopuszczanych do obrotu

4.1.

Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu papierów wartościowych

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym jest:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2.000.000 Akcji serii A,
215.000 Akcji serii B,
135.600 Akcji serii B1,
17.532 Akcji serii B2,
nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.281.868 Akcji serii C oraz
nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.281.868 Praw do Akcji serii C.

Na podstawie niniejszego Prospektu, w ramach Oferty Publicznej Emitent oferuje nie więcej niż 1.281.868 Akcji serii C,
Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferuje nie więcej niż 215.000 Akcji serii B, Edyta Stanek
oferuje nie więcej niż 200.000 Akcji serii A oraz Maciej Kaszycki oferuje nie więcej niż 135.600 Akcji serii B1.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w punkcie 4.6. części IV Prospektu, i w związku z art. 432 § 4 Kodeksu
spółek handlowych Zarząd Emitenta jest uprawniony do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być
podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona przez Walne Zgromadzenie suma
minimalna ani wyższa niż określona przez Walne Zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia, określone w § 1 ust.
1 powołanej uchwały.

4.2.

Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone te papiery wartościowe

Akcje serii A, A1, B, B1 i B2 zostały, a Akcje serii C zostaną utworzone na podstawie przepisów art. 301 i następne Kodeksu
spółek handlowych. Akcje serii C są emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie art. 430
do 433 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C będzie skuteczne z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Stosownie do art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji Akcji serii C nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie dwunastu miesięcy od dnia
zatwierdzenia Prospektu i jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji serii C. Zgodnie z art. 3 pkt 29 Ustawy o Obrocie, Prawa
do Akcji serii C powstaną z chwilą dokonania przydziału Akcji serii C i wygasną z chwilą zarejestrowania tych akcji
w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu
rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru.

4.3.

Rodzaj i forma papierów wartościowych

W Dacie Prospektu Akcje serii A1 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. Akcje serii A, B, B1 oraz B2 są akcjami
zwykłymi, na okaziciela.

4.4.

Waluta papierów wartościowych

Akcje Emitenta emitowane są w walucie polskiej. Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 1,00 PLN.

4.5.

Opis praw (ograniczeń) związanych z papierami wartościowymi oraz procedury
wykonywania tych praw

Zawarte w Prospekcie informacje o ograniczeniach związanych z papierami wartościowymi oraz procedury wykonywania
tych praw, w tym prezentujące rozwiązania wynikające z przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny.
W związku z powyższym Emitent zaleca zasięgnąć szczegółowych informacji w zakresie praw związanych z akcjami
u doradców prawnych.
4.5.1.

Prawo do dywidendy

Prawo do dywidendy zostało opisane w punkcie 21.2.3.1. części III Prospektu.
4.5.2.

Prawo głosu

Prawo głosu zostało opisane w punkcie 21.2.3.1. części III Prospektu.
4.5.3.

Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy

Prawo poboru jest jednym z uprawnień akcjonariuszy, na podstawie którego mają oni prawo pierwszeństwa objęcia nowych
akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa
poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych
głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane
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w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest przy tym zobowiązany przedstawić Walnemu Zgromadzeniu
pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej
ustalenia.
Wyłączenie prawa poboru akcji jest niedopuszczalne, gdy:
a)

b)

uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową
(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa
poboru na warunkach określonych w uchwale;
uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy
prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.

Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, Zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia. Ogłoszenie
powinno zawierać:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,
sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony,
liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru,
cenę emisyjną akcji,
zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom,
miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych
wpłat,
termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie
będzie zgłoszona do zarejestrowania,
termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin ten nie może być krótszy niż trzy tygodnie
od dnia ogłoszenia,
termin ogłoszenia przydziału akcji.

Jeżeli objęcie akcji nowej emisji ma nastąpić w trybie subskrypcji otwartej, ogłoszenie wzywające do zapisywania się na
akcje powinno zawierać dane określone w punktach 1-7 i 9 powyżej, a także numer i datę Monitora Sądowego
i Gospodarczego, w którym ogłoszono Statut, firmę i adres Spółki, firmę (nazwę) i adres subemitenta oraz oferowaną mu
cenę objęcia akcji, jeżeli Spółka zawarła umowę z subemitentem, firmę (nazwę) i adres podmiotu, przyjmującego zapisy
i wpłaty na akcje, jeżeli Spółka udzieliła takiego upoważnienia oraz termin, do którego subskrybenci mogą dokonywać
zapisów na akcje; termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia.
Powyższych zasad nie stosuje się przy tym do subskrypcji akcji w ramach oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym
albo memorandum informacyjnym na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Jeżeli wszystkie dotychczasowe akcje w Spółce są akcjami imiennymi, Zarząd może zrezygnować z dokonywania ogłoszeń.
W takim przypadku wszyscy akcjonariusze powinni być poinformowani o treści ogłoszenia, o którym mowa powyżej, listami
poleconymi. Termin do wykonania prawa poboru nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia wysłania listu poleconego do
akcjonariusza.
Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru akcji, Zarząd ogłasza drugi, co
najmniej dwutygodniowy termin poboru pozostałych akcji przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy.
Drugi przydział akcji nastąpi według następujących zasad:
1)

2)
3)

jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi należy przyznać taki
procent nie objętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje
dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym
akcjonariuszom uważa się za nieobjęte,
liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z pkt 1 nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on
zamówienie,
pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z pkt 1 i 2, zarząd przydziela według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż
cena emisyjna.

Walne Zgromadzenie może przy tym uchwalić inne zasady przydziału akcji w drugim terminie.
Wykonanie natomiast prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w jednym terminie, wskazanym w prospekcie
emisyjnym albo memorandum informacyjnym, a w razie nieistnienia obowiązku sporządzenia tych dokumentów
– w ogłoszeniu, o którym mowa powyżej. Jednakże wskazany w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym
termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji, nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia
udostępnienia do publicznej wiadomości odpowiednio tego prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego.
W takim przypadku, akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie
dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez
pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd przydziela proporcjonalnie
do zgłoszeń. Akcje nieobjęte w trybie określonym powyżej Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie
niższej niż cena emisyjna.
Zapis na akcje sporządza się w formie pisemnej na formularzu przygotowanym przez Spółkę co najmniej w dwóch
egzemplarzach na każdego subskrybenta. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla subskrybenta, drugi dla Spółki. Zapis
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subskrypcji powinien być złożony Spółce albo osobie przez nią upoważnionej w terminie podanym w ogłoszeniu, prospekcie
albo w liście poleconym, jeżeli wszystkie dotychczasowe akcje są imienne. Zapisy powinny zawierać oznaczenie liczby
i rodzajów subskrybowanych akcji, wysokość wpłaty dokonanej na akcje, zgodę subskrybenta na brzmienie statutu, jeżeli
subskrybent nie jest akcjonariuszem spółki, podpisy subskrybenta oraz spółki albo innego podmiotu upoważnionego do
przyjmowania zapisów i wpłat na akcje, adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje.
Zapis na akcje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważny. Nieważne jest również oświadczenie
subskrybenta, które nie zawiera wszystkich danych, o których mowa powyżej. Dodatkowe postanowienia nie przewidziane
w formularzu nie wywołują skutków prawnych.
Termin do zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. Jeżeli w tym
terminie całość lub co najmniej minimalna liczba oferowanych akcji nie zostanie subskrybowana i należycie opłacona,
podwyższenie kapitału zakładowego uważa się za niedoszłe do skutku. W terminie dwóch tygodni po upływie terminu
zamknięcia subskrypcji Zarząd powinien ogłosić o niedojściu podwyższenia kapitału zakładowego do skutku w pismach,
w których były opublikowane ogłoszenia o subskrypcji, i równocześnie wezwać subskrybentów do odbioru wpłaconych kwot,
przy czym termin odbioru wpłaconych kwot nie może być dłuższy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia wezwania lub od dnia
otrzymania listu poleconego przez akcjonariusza.
Jeżeli co najmniej minimalna liczba akcji przeznaczonych do objęcia została subskrybowana i należycie opłacona, Zarząd
powinien dokonać, w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji, przydziału akcji subskrybentom
zgodnie z ogłoszonymi zasadami przydziału akcji. Wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych
każdemu z nich akcji należy wyłożyć najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawić do wglądu w ciągu
następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. Osoby, którym akcji nie przydzielono, należy
wezwać do odbioru wpłaconych kwot najpóźniej z upływem dwóch tygodni od dnia zakończenia przydziału akcji, przy czym
termin odbioru wpłaconych kwot nie może być dłuższy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia wezwania lub od dnia otrzymania
listu poleconego przez akcjonariusza.
4.5.4.

Prawo do udziału w zyskach Emitenta

Emitent nie wydał imiennych świadectw założycielskich dla celów wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu
Emitenta, które dawałyby ich posiadaczom prawo uczestnictwa w podziale zysku Emitenta. Prawo do dywidendy zostało
opisane w punkcie 21.2.3.1. części III Prospektu.
4.5.5.

Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji

Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji zostało opisane w punkcie 21.2.3.1. części III Prospektu.
4.5.6.

Postanowienia w sprawie umorzenia

Postanowienia w sprawie umorzenia akcji Emitenta zostały opisane w punkcie 21.2.3.1. części III Prospektu.
4.5.7.

Postanowienia w sprawie zamiany akcji

Zgodnie z § 8 Statutu Emitenta, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne jest
dopuszczalna. Wyłączona jest zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.
Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania. Zamiany akcji
imiennych na akcje na okaziciela i akcji na okaziciela na akcje imienne dokonuje Zarząd na pisemne żądanie akcjonariusza
posiadającego te akcje.
4.5.8.

Inne prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta

Poza uprawnienia korporacyjnymi określonymi w niniejszym punkcie 4.5 części IV Prospektu, akcjonariuszom przysługują
również poniżej wymienione prawa, z zastrzeżeniem, że lista ta nie ma charakteru enumeratywnego wyliczenia:
a) prawo zbywania i obciążania akcji, w tym ustanawiania na nich zastawu i użytkowania;
b) prawo przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia;
c) prawo żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz
z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, jeżeli żądanie zostanie zgłoszone najpóźniej
na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem;
d) prawo przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu
Emitenta oraz prawo żądania wydania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub też jej nieodpłatnego
przesłania pocztą elektroniczną;
e) prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, jeżeli z takim
żądaniem występuje akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem
Zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
elektronicznej;
f) prawo zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku
obrad;
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g) prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym
Zgromadzeniem;
h) prawo do uzyskania informacji o Spółce zgodnie z art. 428 Ksh;
i) prawo przeglądania księgi protokołów, a także żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał;
j) prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych;
k) prawo złożenia wniosku przez akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów, by Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego
zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią
wniosku, o którym mowa powyżej, albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie,
wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie
wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych;
l) prawo wytoczenia powództwa o naprawienie wyrządzonej Spółce szkody, jeżeli Spółka nie wytoczy takiego powództwa
w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę;
ł) prawo żądania, by spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona
w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem
Emitenta. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada
w Emitencie, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

4.6.

Uchwały, zezwolenia oraz zgody na podstawie których zostaną utworzone nowe papiery
wartościowe

4.6.1.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 5 stycznia 2018 r.
Uchwała numer 1 z dnia 05 stycznia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: ML SYSTEM Spółka Akcyjna z/s w Zaczerniu

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się
o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, B1, B2, C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym
lub w alternatywnym systemie obrotu oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów
o rejestrację akcji serii A, B, B1, B2, C i praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ML System S.A. z/s w Zaczerniu („Spółka”), działając
na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432 § 1 i 4 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku
– Kodeks spółek handlowych („KSH”), § 16 ust. 4 i 5 Statutu Spółki („Statut”), przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) uchwala co następuje:
§1
1.

2.
3.

4.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 1.281.868,00 zł
(jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych), to jest do kwoty nie niższej
niż 4.368.133 zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści trzy złote) i nie wyższej niż 5.650.000
zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.281.868
(jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje Serii C”).
Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej
w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za
rok obrotowy 2017, tj. od dnia 01 stycznia 2017 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki.
Jeżeli jednak Akcje Serii C zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi
ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2017 (dzień dywidendy), wówczas Akcje
Serii C będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018, tj. od
dnia 01 stycznia 2018 roku.
Akcje Serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
§2

1.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii C
dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, w interesie Spółki
pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii C.
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2.

Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii C dotychczasowych
akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3

1.

2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego
oraz ofertą publiczną Akcji Serii C, w tym do:
1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki (w formie
jednolitego dokumentu albo zestawu dokumentów obejmujących dokument rejestracyjny, dokument ofertowy i
dokument podsumowujący) i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie
zatwierdzenia prospektu,
2) przeprowadzenia oferty publicznej,
3) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz terminów przyjmowania zapisów na Akcje Serii C,
4) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii C,
5) ustalenia ceny maksymalnej, przedziału cenowego i ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii C,
6) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma
nie może być niższa niż określona przez Walne Zgromadzenie suma minimalna ani wyższa niż określona przez
Walne Zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia, określone w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,
7) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Serii C, w tym umowy lub umów
o subemisję usługową lub inwestycyjną,
8) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku
z art. 431 § 7 KSH;
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o: odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej
wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie.
Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego
terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej
wiadomości później.
§4

1.

2.

3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, § 7 ust. 1 Statutu
otrzymuje brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.368.133,00 zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto
trzydzieści trzy złote) i nie więcej niż 5.650.000 zł (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się łącznie na
nie mniej niż 4.368.133 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści trzy) i nie więcej niż 5.650.000
(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, to jest:
1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2000000,
2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 2000000,
3) 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii B o numerach od 000001 do 215000,
4) 135.600 (sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych, imiennych serii B1 o numerach od 000001 do
135600,
5) 17.532 (siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe, imienne serii B2 o numerach od 00001 do
17532,
6) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.281.868 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset
sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o numerach od 1 do nie więcej niż 1.281.868.”
Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia treści § 7 ust. 1 Statutu na podstawie art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7
KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po
przydziale Akcji Serii C.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§5

1.

2.

Wyraża się zgodę na:
1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie lub do alternatywnego systemu obrotu NewConnect wszystkich akcji serii A, B, B1,
B2 oraz Akcji Serii C i Praw do Akcji Serii C,
2) dematerializację akcji serii A, B, B1, B2 oraz Akcji Serii C i Praw do Akcji Serii C oraz zawarcie z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii A, B, B1, B2 oraz Akcji Serii C i Praw do
Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych.
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii A, B, B1, B2 oraz
Akcji Serii C i Praw do Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych,
2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu
na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub do alternatywnego systemu obrotu
NewConnect akcji serii A, B, B1, B2 oraz Akcji Serii C i Praw do Akcji Serii C,
3) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.
§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
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4.6.2.

Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii C dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki
OPINIA
Zarządu ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji Serii C oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii C

I. PODSTAWA PRAWNA I CEL OPINII
Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu („Spółka”) na podstawie art. 433
§ 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, z związku z planowanym podwyższeniem kapitału
zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł (słownie: jeden złoty) i nie wyższą niż 1.281.868 zł (słownie: jeden milion
dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 4.368.133 zł
(słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści trzy złote) i nie wyższej niż 5.650.000 zł (słownie:
pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 1.281.868
(słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii
C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii C”)
Celem niniejszej opinii jest wskazanie przyczyn, z powodu których niezbędne i celowe jest pozbawienie dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii C, jak również określenie zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C.
II. UZASADNIENIE POZBAWIENIA PRAWA POBORU
Spółka realizuje szereg strategicznych projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych, mających na celu
opracowanie i wdrożenie o produkcji nowych rozwiązań technologicznych. W ocenie Zarządu Spółki realizacja wymienionych
projektów może przyczynić się do wzbogacenia oferty produktowej Spółki i jej grupy kapitałowej, a tym samym może
przełożyć się na zwiększenie przychodów i w konsekwencji zysków Spółki.
Zarząd wskazuje przy tym, że na realizację powyżej wskazanych projektów Spółka pozyskała szereg dotacji ze środków
unijnych. Wykorzystanie dotacji uzależnione jest jednakże od wniesienia wkładu własnego przez Spółkę. Spółka może
sfinansować wkład własny kredytem, lub też w drodze pozyskania kapitału z emisji akcji. Znaczne koszty pozyskania
finansowania dłużnego sprawiają, iż w ocenie Zarządu Spółki korzystniejszym dla Spółki rozwiązaniem jest pozyskanie
kapitału w drodze emisji nowych akcji. W ramach dwóch dotychczasowych rund finansowania Spółka pozyskała 5 milionów
złotych od inwestorów prywatnych.
W ocenie Zarządu Spółki osiągnięcie wskazanego powyżej celu, tj. pozyskanie dodatkowych środków finansowych w drodze
przeprowadzenia emisji Akcji Serii C w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej
w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jest korzystniejszym
rozwiązaniem i pozwoli na pozyskanie przez Spółkę szerokiego grona nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych
inwestorów instytucjonalnych. W zamierzeniu Zarządu Spółki, Akcje Serii C mają być przy tym wprowadzone do obrotu na
rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do alternatywnego systemu obrotu
NewConnect.
Z powyższych względów przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii C bez uprzedniego pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru tych akcji byłoby utrudnione, a przy tym zmuszałoby do rozłożenia całego procesu na etapy
znacznie rozciągnięte w czasie.
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii C w zamierzeniu Zarządu Spółki ma
też umożliwić Spółce pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych inwestorów instytucjonalnych.
Z uwagi na powyższe, w ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C leży
w interesie Spółki oraz jego dotychczasowych akcjonariuszy. W konsekwencji, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom
Spółki, by zgodzili się na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych akcji.
III. ZASADY USTALENIA CENY EMISYJNEJ
W ramach oferty publicznej cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki działający w porozumieniu
z oferującym odpowiedzialnym za oferowanie tych akcji, na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu
przeprowadzonego wśród inwestorów instytucjonalnych. Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona w szczególności na
podstawie poziomu zainteresowania ofertą objęcia Akcji Serii C zgłoszonego przez inwestorów instytucjonalnych w ramach
procesu budowania księgi popytu, badania wrażliwości cenowej popytu na Akcje Serii C oraz aktualnej sytuacji panującej na
rynkach finansowych, w tym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Sporządzono w Zaczerniu, dnia 03 stycznia 2018 r.

4.7.

Przewidywana data emisji papierów wartościowych

Zamiarem Emitenta jest, by Akcje serii C zostały wyemitowane w II kwartale 2018 r.
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4.8.

Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych

4.8.1.

Statut

Statut Emitenta nie zawiera ograniczeń w rozporządzaniu akcjami.
4.8.2.

Ograniczenia wynikające z umów lock-up

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Oferujący zawarł z Edytą Stanek oraz Dawidem Cycoń, w dniu 20 kwietnia 2018 r. z Addventure
Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k., a w dniu 25 kwietnia 2018 r. z Newberg ML SPV Sp. z o.o. umowy o ograniczeniu
rozporządzania akcjami (lock-up agreement), na podstawie których ww. akcjonariusze zobowiązali się, że w okresie 12
miesięcy, liczonych od dnia następującego po dniu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej, a w przypadku
Newberg ML SPV Sp. z o.o. w okresie do 31 grudnia 2018 r. („okres lock-up” w rozumieniu każdej z umów) nie będą bez
uprzedniej pisemnej zgody Oferującego: (a) zbywać żadnych posiadanych przez siebie akcji Spółki bądź (b) rozporządzać
nimi w jakikolwiek inny sposób, który mógłby rodzić konsekwencje w postaci zmiany posiadania (własności) akcji Spółki lub
instrumentów pochodnych opartych na akcjach Spółki (z wyłączeniem zaciągania zobowiązań do zbycia, w tym zobowiązań
warunkowych, których skutek rozporządzający ma nastąpić po dacie zakończenia okresu lock-up), a w szczególności do
niezastawiania akcji Spółki pod zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez siebie lub osoby trzecie (z wyłączeniem
dokonywania zmiany w zakresie zabezpieczeń już ustanowionych), a Oferujący zobowiązał się wobec akcjonariuszy takiej
zgody na rozporządzenie akcjami Spółki nie odmówić, ani nie opóźniać bez uzasadnienia, w przypadku, gdy w opinii
Oferującego czynności te nie spowodują negatywnych skutków dla interesów inwestorów posiadających akcje Spółki
dopuszczone do obrotu na GPW, w tym Akcje Oferowane. Zobowiązania ww. akcjonariuszy dotyczą zarówno akcji Spółki
będących własnością lub posiadanych przez ww. akcjonariuszy w dniu zawarcia umowy, jak i akcji Spółki, które
akcjonariusze obejmą lub nabędą w czasie trwania okresu lock-up. Rozporządzenie akcjami Spółki przez ww. akcjonariuszy
w trakcie trwania okresu lock-up może mieć miejsce wyłącznie w następujących przypadkach: (a) sprzedaży lub zamiany
akcji Spółki w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, (b) dokonania
przez Spółkę skupu akcji własnych (tzw. „buy-back”), (c) zbycia akcji Spółki w wyniku zastosowania się przez akcjonariusza
do prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej nakazujących mu zbycie akcji Spółki,
(d) przeniesienia akcji Spółki na następcę prawnego akcjonariusza oraz (e) zbycia lub przeniesienia akcji Spółki w wyniku
prowadzonego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. Edyta Stanek i Newberg ML SPV Sp. z o.o. mogą również
zbywać Akcje Spółki w ramach Oferty Publicznej. Umowy zostały zawarte na czas określony i wygasają (a) w przypadku
niedojścia do skutku Oferty Publicznej do dnia 31 grudnia 2018 r., albo (b) w przypadku, gdy umowa o oferowanie zawarta
przez Spółkę z Oferującym dotycząca pełnienia przez Oferującego roli oferującego w ramach Oferty Publicznej zostanie
rozwiązana przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej – w zależności które z tych zdarzeń
nastąpi wcześniej, albo (c) z dniem upływu okresu lock-up.
4.8.3.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie

Obowiązki i ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych wynikające z Ustawy o Ofercie można
podzielić na dwie zasadnicze kategorie. Do pierwszej z nich należeć będą obowiązki mające na celu ujawnianie stanu
posiadania akcji przez akcjonariuszy. Do drugiej natomiast kategorii zaliczyć należy obostrzenia w zakresie nabywania akcji
w określonych sytuacjach. Zgodnie z art. 87 powyższej ustawy, obowiązki te spoczywają:
1)
2)

3)

4)
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również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w Ustawie o Ofercie próg ogólnej liczby głosów
w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
na 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:
a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
b) inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
a) inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy
o funduszach inwestycyjnych,
b) inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez
ten sam podmiot;
również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych
w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie,
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
inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których
podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym
zgromadzeniu,
c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu;
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5)

6)

7)
8)

również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu został
upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących
pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki
wobec Spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie
tych obowiązków;
na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach;
również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów
wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.

Obowiązki powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku
z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, a także w związku ze zmniejszeniem
udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów, jak również w przypadku, gdy prawa głosu są związane
z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według
własnego uznania.

4.8.3.1

Ujawnianie stanu posiadania akcji

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie podmiot, który:
1)
2)

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

– jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz Spółkę, nie później niż w terminie
4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej
staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej
w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni
sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Za dni sesyjne uważa się dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek
regulowany lub przez podmiot organizujący alternatywny system obrotu w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o
Obrocie oraz ogłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego w drodze publikacji na stronie internetowej.
Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, powstaje również w przypadku:
1)

2)

zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej:
a) 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych
notowań,
b) 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku
regulowanym niż określony w lit. a lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;
zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, gdy po rozrachunku w depozycie
papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w tym
samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia
lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
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;
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;
podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki;
osobach, z którymi podmiot dokonujący zawiadomienia zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia
do wykonywania prawa głosu;
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;
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;
łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 powyżej i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie
głosów.
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W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie
powinno zawierać także informacje określone w punkcie 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie
może być sporządzone w języku angielskim.
Powyższe obowiązki informacyjne spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej
liczby głosów w związku z:
a)
b)

zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Obowiązki informacyjne określone powyżej powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono
zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa
głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony
próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które:
1)
2)

po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi
związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub
odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków
instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez
rozliczenie pieniężne.

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.

4.8.3.2

Wezwania

Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić co do zasady wyłącznie w wyniku ogłoszenia
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby
głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania,
o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie. W przypadku natomiast gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów
nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach
wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki,
wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot,
który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do:
1)
2)

ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66%
ogólnej liczby głosów albo
zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów

– chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie
zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego,
zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo
zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, ma zastosowanie w przypadku, gdy
po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy
się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić co do zasady wyłącznie w wyniku ogłoszenia
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. Jednakże gdy przekroczenie
powyższego progu nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty
publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku
zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66%
ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej
spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów
ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału
zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
wszystkich pozostałych akcji tej spółki nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki,
w inny sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku opisanego w punkcie 4.9.2., jest obowiązany,
w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu,
z wyłączeniem osób, od których akcje stanowiące co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, zostały nabyte po cenie obniżonej
w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta
osoba tak postanowiły. Obowiązek ten ciąży również na podmiocie, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej.
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Jeżeli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek wezwania do zapisywania się
na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji
udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym
nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
Wyżej wymienione obowiązki w zakresie wezwań nie powstają m.in. w przypadku nabywania akcji:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu
zorganizowanego;
od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej; w tym przypadku art. 5 nie stosuje się;
w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz w postępowaniu egzekucyjnym;
zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach
określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2004 6. Nr 91,
poz. 871, z późn. zm.);
obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania
z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu;
w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie;
w przymusowej restrukturyzacji.

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. Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony
w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie.
Ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które
mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub
innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane
i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów – do
równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są
notowane dane akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia treść wezwania. W okresie między dokonaniem
zawiadomienia, a zakończeniem wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty, o których mowa
w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie:
1)
2)
3)

mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim określony;
nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia
przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania;
nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie.

Cena akcji proponowana w wezwaniu w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, nie może być niższa od:
a)
b)

średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był
obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo
średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym przez okres
krótszy niż określony w lit. a;

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z pkt 1 albo w przypadku spółki, w stosunku do której otwarte
zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe – nie może być niższa od ich wartości godziwej. Cena akcji
proponowana w wezwaniach nie może być również niższa od:
1)

2)

3)

najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od
niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia dotyczącego
nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki
wobec spółki, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo
najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa
w pkt 1, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem
wezwania, jak również
od średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie
wezwania.

Szczegółowe zasady ustalania ceny poza wyżej określonymi zawiera Ustawa o Ofercie.
Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie
dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest
dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej
niż w tym wezwaniu.
4.8.4.

Obowiązki związane z nabywaniem akcji związane z ochroną konkurencji

Zarówno na płaszczyźnie prawa polskiego jak i prawa Unii Europejskiej ustanowione zostały obostrzenia w zakresie
koncentracji przedsiębiorców.
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Na gruncie prawa polskiego zasady koncentracji przedsiębiorców określa Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy, zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, jeżeli:
1)
2)

łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok
zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub
łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro.

Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, przejęcia – przez
nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub
pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, utworzenia przez
przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy lub nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub
części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
Dokonanie przy tym koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę
dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz
jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej – jeżeli
obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez
nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży,
jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie
w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia
nabycia lub objęcia, oraz że:
a. instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku
lub tych akcji albo udziałów;
polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich
sprzedaży;
następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę lub
nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana;
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku
której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji
dominującej na rynku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:
1)
2)

3)

zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego
pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku
przedsiębiorców,
udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której
konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na
rynku. Może jednak wydać, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy odstąpienie
od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu
technicznego lub może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową.
Decyzje, o których mowa powyżej, wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana,
chyba że termin ich obowiązywania zostanie przedłużony na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji.
Zasady koncentracji przedsiębiorców na gruncie prawa europejskiego określa Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do wszystkich koncentracji o wymiarze wspólnotowym.
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Koncentracja w rozumieniu przepisów powyższego rozporządzenia występuje w przypadku, gdy trwała zmiana kontroli
wynika z:
a)
b)

łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw; lub
przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez jedno lub więcej
przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej innych przedsiębiorstw,
czy to wartościowych drodze zakupu papierów wartościowych lub aktywów, czy to w drodze umowy lub w jakikolwiek
inny sposób.

Podstawę kontroli muszą przy tym stanowić prawa, umowy lub jakiekolwiek inne środki, które oddzielnie bądź wspólnie
i uwzględniając okoliczności faktyczne lub prawne, dają możliwość wywierania decydującego wpływu na przedsiębiorstwo,
w szczególności przez:
a)
b)

własność lub prawo użytkowania całego lub części aktywów przedsiębiorstwa;
prawa lub umowy przyznające decydujący wpływ na skład, głosowanie lub decyzje organów przedsiębiorstwa.

Kontrolę przejmują osoby lub przedsiębiorstwa, które:
a)
b)

są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów; lub
nie będąc ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, mają uprawnienia
wykonywania wypływających z nich praw.

Także utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu
gospodarczego stanowi koncentrację w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji.
Koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:
a)

b)

c)

instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność
obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych,
czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie
wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych
przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części
tego przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie
takie zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; okres ten może być przedłużony przez Komisję działającą
na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje lub firmy udowodnią, że zbycie nie było w zasadzie możliwe w ciągu tego
okresu;
kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego
dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych
postępowań;
działania określone w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia przeprowadzane są przez holdingi finansowe, określone w art. 5
ust. 3 czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g)
Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, jednakże pod warunkiem że prawa
głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, w szczególności w stosunku do mianowania członków organów
zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej
wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych
przedsiębiorstw.

Koncentracja ma wymiar wspólnotowy, jeżeli:
a)
b)

łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5.000 mln EUR; oraz
łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi
więcej niż 250 mln EUR,

– chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. Koncentracja, która nie osiąga progów
określonych powyżej, ma wymiar wspólnotowy, w przypadku gdy:
a)
b)
c)
d)

łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2.500 mln EUR;
w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw
wynosi więcej niż 100 mln EUR;
w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich ujętych dla celów lit. b) łączny obrót każdego z co najmniej dwóch
zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln EUR; oraz
łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej
niż 100 mln EUR,

– chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.
Koncentracje o wymiarze wspólnotowym określone powyższym rozporządzeniu zgłasza się Komisji Europejskiej przed ich
wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia
można również dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą intencję zawarcia
umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty,
pod warunkiem że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym.
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Komisja Europejska wydaje decyzje, w której uznaje zgłoszoną koncentrację za zgodną lub niezgodną ze wspólnym rynkiem.
Koncentracja o wymiarze wspólnotowym nie może zostać wprowadzona w życie ani przed jej zgłoszeniem, ani do czasu
uznania jej przez Komisję Europejską za zgodną ze wspólnym rynkiem. Wyjątki od tej zasady określają przepisy
rozporządzenia.
4.8.5.

4.8.5.1

Obowiązki wynikające z Rozporządzenia MAR

Obowiązki związane z informacjami poufnymi

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia MAR, zabrania się każdej osobie:
1)
2)
3)

wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych,
rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych, lub
bezprawnego ujawniania informacji poufnych.

Do celów Rozporządzenia MAR informacje poufne obejmują następujące rodzaje informacji:
a)

b)

c)

d)

określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio
lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które
w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych
instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały
podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej liczby takich
instrumentów pochodnych lub dotyczące bezpośrednio powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, a które
w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny takich
instrumentów pochodnych lub powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie
oczekiwać, że dane informacje zostaną ujawnione lub ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi
lub wykonawczymi na szczeblu unijnym lub krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na
odpowiednich rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych;
w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcjach, określone w sposób
precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio,
jednego lub większej liczby takich instrumentów, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby
prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów
finansowych;
w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także
informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi
w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby
emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości
publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych
kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można
zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało
miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do
prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych
instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów
opartych na uprawnieniach do emisji. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub
wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób
precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu,
związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. Etap pośredni
rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych,
o których mowa w niniejszym artykule.
Informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny
instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub
sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają z kolei informacje, których racjonalny
inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR, wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy 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, którego informacja ta
dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się
za wykorzystywanie informacji poufnej.
Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania
informacji poufnych zgodnie z art. 8 ust. w Rozporządzenia MAR ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się
w posiadaniu informacji poufnych oraz:
1)
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udziela 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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2)

udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące
instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 Rozporządzenia MAR, stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2
Rozporządzenia MAR, oznacza wykorzystywanie informacji poufnych w rozumieniu art. 8 Rozporządzenia MAR, jeżeli osoba
stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.
Postanowienia art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji
poufnych z racji:
a)
b)
c)
d)

bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do
emisji;
posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;
posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków; lub
zaangażowania w działalność przestępczą.

Postanowienia art. 8 Rozporządzenia MAR mają także zastosowanie do wszystkich osób, które weszły w posiadanie
informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione w akapicie pierwszym, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny
wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej postanowienia art. 8 Rozporządzenia MAR mają
zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji
o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.

4.8.5.2

Manipulacje na rynku

Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia MAR, zabrania się każdej osobie dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania
dokonywania manipulacji na rynku.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:
1)

2)

3)

4)

zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
a) wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt
towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich
ceny; lub
b) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu
towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji na
nienaturalnym lub sztucznym poziomie;
chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie
dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi
praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;
zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę
jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub
sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub
innych form wprowadzania w błąd lub podstępu;
rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które
wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt
towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny,
lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych,
powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na
uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy
osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub
wprowadzające w błąd;
przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub wprowadzających
w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca informacje lub dostarczająca dane
wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie
stanowiące manipulowanie obliczaniem wskaźnika referencyjnego.

Za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:
1)

2)

3)

postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży
lub popytu na instrument finansowy, powiązane kontrakty towarowe na rynku kasowym lub sprzedawane na aukcji
produkty oparte na uprawnieniach do emisji, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio,
ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;
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 w art. 12 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia MAR poprzez:
a) zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich
spowodowania;
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b)

4)

5)

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
c) 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, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na
aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu
pozycji na danym instrumencie finansowym, powiązanym kontrakcie towarowym na rynku kasowym lub sprzedawanym
na aukcji produkcie opartym na uprawnieniach do emisji, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych
na temat ceny tego instrumentu, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji
produktu opartego na uprawnieniach do emisji, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego
konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny;
nabywanie lub zbywanie na rynku wtórnym uprawnień do emisji lub powiązanych instrumentów pochodnych przed
aukcją zorganizowaną zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010, ze skutkiem ustalenia rozliczeniowej ceny
aukcyjnej sprzedawanych na aukcji produktów na nienaturalnym lub sztucznym poziomie lub wprowadzenie w błąd
oferentów składających oferty na aukcjach.

Jeżeli osoba, o której mowa powyżej, jest osobą prawną, postanowienia art. 12 Rozporządzenia MAR mają zastosowanie
zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu
działalności na rachunek tej osoby prawnej.

4.8.5.3

Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i okres zamknięty

W rozumieniu Rozporządzenia MAR „osoba pełniąca obowiązki zarządcze” oznacza osobę związaną z emitentem,
uczestnika rynku uprawnień do emisji lub inny podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 10 Rozporządzenia MAR, która:
1)
2)

jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub
pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w lit. a), 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.

Z kolei „osoba blisko związana” w rozumieniu Rozporządzenia MAR oznacza:
1)
2)
3)
4)

małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem;
dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej
roku; lub
osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki
zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), 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 art. 19 Rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane
powiadamiają emitenta oraz właściwy organ 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;
Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji, jeżeli łączna kwota
transakcji osiągnie próg określony w zależności od przypadku w art. 19 ust. 8 lub 9 Rozporządzenia MAR w trakcie jednego
roku kalendarzowego. Zgodnie z tym przepisami, obowiązek powiadamiania ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji,
gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego, o ile właściwy organ nie podjął
decyzji o podwyższeniu progu. Próg w wysokości 5.000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji
wszystkich transakcji, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Do celów art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do ustanawiania
obowiązków powiadamiania innych niż obowiązki, o których mowa w niniejszym artykule, osoby, o których mowa w tym
przepisie, powiadamiają właściwe organy o wszystkich transakcjach dokonywanych na własny rachunek przez te osoby.
Zgodnie z art. 19 ust. 5 Rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze zobowiązani są powiadomić na piśmie
osoby blisko z nimi związane o ich obowiązkach wynikających z niniejszego art. 19 Rozporządzenia MAR i przechowywać
kopię tego powiadomienia.
Powiadomienie o transakcjach powinno zawierać następujące informacje:
1)
2)
3)
4)
5)
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nazwisko osoby,
przyczynę powiadomienia,
nazwę danego emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji,
opis i identyfikację instrumentu finansowego,
charakter transakcji (np. nabycie lub zbycie), ze wskazaniem, czy jest ona związana z wykonywaniem programów opcji
na akcje lub z konkretnymi przypadkami określonymi w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR,
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6)
7)

datę i miejsce transakcji, oraz
cenę i wolumen transakcji.

W przypadku zastawu, którego warunki przewidują zmianę jego wartości, należy to ujawnić wraz z wartością na dzień
ustanowienia zastawu. Transakcje, które wymagają powiadomienia, obejmują także te wskazane w art. 19 ust. 7
Rozporządzenia MAR, m.in. transakcje zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych przez osobę pełniącą
obowiązki zarządcze, lub w jej imieniu, lub osobę blisko z nią związaną, lub w jej imieniu oraz transakcje zawierane przez
osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę
w imieniu osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej z taką osobą, włączając w to transakcje
zawierane w ramach uznania;
Osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może również 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, przez okres zamknięty 30 dni
kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego,
które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta
są dopuszczone do obrotu lub prawem krajowym, chyba że emitent na zasadach określonych w art. 19 ust. 12
Rozporządzenia MAR zezwolił osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub
na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

4.9.

Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego
wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów wartościowych

4.9.1.

Przymusowy wykup akcji (squeeze-out) – spółka niepubliczna

Zgodnie z art. 418 Ksh, walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy
reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze mniejszościowi) przez nie więcej niż pięciu
akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5%
kapitału zakładowego. Uchwała wymaga większości 95% głosów oddanych. Statut może przewidywać surowsze warunki
powzięcia uchwały. W głosowaniu każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, a uchwała powinna być
powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. Uchwała powinna określać akcje podlegające wykupowi
oraz akcjonariuszy, którzy zobowiązują się wykupić akcje, jak również określać akcje przypadające każdemu z nabywców.
Akcjonariusze, którzy mają nabyć akcje i głosowali za uchwałą, odpowiadają solidarnie wobec spółki za spłacenie całej sumy
wykupu. Akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, powinni, w terminie miesiąca od
dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki. Jeżeli
akcjonariusz nie złożył dokumentu akcji w terminie, zarząd unieważnia ją w trybie art. 358 Ksh, a nabywcy wydaje nowy
dokument akcji pod tym samym numerem emisyjnym. Skuteczność uchwały o przymusowym wykupie akcji zależy od
wykupienia akcji przedstawionych do wykupu przez akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje nie zostały objęte
uchwałą o przymusowym wykupie. Akcjonariusze ci, obecni na walnym zgromadzeniu, powinni, w terminie dwóch dni od dnia
walnego zgromadzenia, natomiast pozostali w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w spółce dokumenty
akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki. Akcjonariuszy, którzy nie złożą dokumentów akcji w terminie, uważa
się za wyrażających zgodę na pozostanie w spółce. Wykupu akcji dokonuje się po cenie notowanej na rynku regulowanym,
według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed powzięciem uchwały albo też, gdy akcje nie są notowane na
rynku regulowanym, po cenie ustalonej przez biegłego wybranego przez walne zgromadzenie. Jeżeli akcjonariusze nie
wybiorą biegłego na tym samym walnym zgromadzeniu, zarząd zwróci się w terminie tygodnia od dnia walnego
zgromadzenia do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego celem wyceny akcji będących przedmiotem wykupu. Wykupu
akcji dokonuje się za pośrednictwem zarządu. Osoby, które zamierzają wykupić akcje, powinny wpłacić należność równą
cenie wszystkich nabywanych akcji (cena wykupu) na rachunek bankowy spółki w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia
ceny wykupu przez zarząd. Cena wykupu może zostać ogłoszona również na walnym zgromadzeniu. Po uiszczeniu ceny
wykupu, obejmującej również akcje nieobjęte uchwałą o przymusowym wykupie, zarząd powinien niezwłocznie przenieść
wykupione akcje na nabywców. Do dnia uiszczenia całej sumy wykupu akcjonariusze mniejszościowi zachowują wszystkie
uprawnienia z akcji. Powyższej regulacji o przymusowym wykupie akcji nie stosuje się do spółek publicznych.
4.9.2.

Przymusowy wykup akcji (squeeze-out) – spółka publiczna

Zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami
od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia dotyczącego
nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec
spółki osiągnął lub przekroczył 90% 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). Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do
którego skierowane jest żądanie wykupu.
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 Nadzoru Finansowego 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.
Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia
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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.
Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.
Cenę przymusowego wykupu ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie. Jednakże jeżeli osiągnięcie lub
przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów w 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.
4.9.3.

Przymusowy odkup akcji (sell-out) – spółka niepubliczna

Zgodnie z art. 4181 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie więcej niż 5% kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia sprawę podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich
akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których
każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusze większościowi). W głosowaniu każda akcja ma jeden
głos bez przywilejów lub ograniczeń, a uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz
ogłoszona. Żądanie, o którym mowa powyżej, należy zgłosić do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym
terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mniejszościowi, którzy nie zgłosili żądania odkupu ich akcji i chcą być objęci
uchwałą o przymusowym odkupie, powinni najpóźniej w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia porządku obrad walnego
zgromadzenia zgłosić do zarządu żądanie odkupu ich akcji. Uchwała o przymusowym odkupie akcji powinna określać akcje
podlegające przymusowemu odkupowi oraz akcjonariuszy, którzy są zobowiązani odkupić akcje, jak również określać akcje
przypadające każdemu z nabywców. Jeżeli uchwała nie określi innego sposobu podziału akcji przypadających każdemu
z nabywców akcjonariusze większościowi są obowiązani nabyć akcje proporcjonalnie do posiadanych akcji. Jeżeli uchwała,
o której mowa powyżej, nie zostanie podjęta na walnym zgromadzeniu, spółka jest obowiązana do nabycia akcji
akcjonariuszy mniejszościowych, w terminie 3 miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, w celu umorzenia. Akcjonariusze
większościowi odpowiadają wobec spółki za spłacenie całej sumy odkupu proporcjonalnie do akcji posiadanych w dniu
walnego zgromadzenia, o którym mowa powyżej. Akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają przymusowemu
odkupowi, powinni, w terminie miesiąca od dnia walnego zgromadzenia, złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich
złożenia do rozporządzenia spółki. Cena odkupu akcji jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto,
wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału
między akcjonariuszy. Do dnia uiszczenia całej sumy odkupu akcjonariusze mniejszościowi zachowują wszystkie
uprawnienia z akcji. Jeżeli akcjonariusz lub spółka, uczestniczący w odkupie akcji, nie zgadzają się z ceną odkupu określoną
w sposób określony powyżej, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu ustalenia ich
ceny rynkowej, a w jej braku, godziwej ceny odkupu. Powyższej regulacji o przymusowym odkupie akcji nie stosuje się do
spółek publicznych, spółek w likwidacji oraz spółek w upadłości, chyba że uchwała walnego zgromadzenia w sprawie
przymusowego odkupu akcji zapadła co najmniej 3 miesiące przed ogłoszeniem likwidacji lub upadłości.
4.9.4.

Przymusowy odkup akcji (sell-out) – spółka publiczna

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego
akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% 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 ogólnej liczby głosów nie została
przekazana do publicznej wiadomości, 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 przymusowego odkupu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90%
ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.
Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia dotyczącego
nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec
spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej
90% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na zasadach określonych powyżej uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej
niż określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie. Jednakże jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej
liczby głosów w spółce 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.

4.10.

Publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta

Emitent oświadcza, iż wobec niego w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego osoby trzecie nie
złożyły publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta.
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4.11.

Informacja o podatkach od dochodu uzyskiwanego z papierów wartościowych

4.11.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez
względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przy czym za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
1)
2)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów
życiowych) lub
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeżeli natomiast osoba fizyczna nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania w powyższym
rozumieniu, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają zasadniczo wszelkiego rodzaju dochody uzyskiwane przez podatnika.
W odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z akcji można wyróżnić dwa zasadnicze źródła powstania dochodu
– tj. dywidendę wypłacaną przez spółkę oraz dochód ze sprzedaży akcji. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób fizycznych stosować należy jednakże z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną
jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

4.11.1.1

Opodatkowanie dywidend

Dochód z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest opodatkowany stawką 19%
zryczałtowanego podatku dochodowego. Podstawą opodatkowania jest wysokość wypłacanej dywidendy, która nie podlega
pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu. Dochody z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych nie łączą się z innymi dochodami i nie są wliczane do podstawy opodatkowania opodatkowanej według
progresywnej skali.
Do pobrania podatku od wypłaconej dywidendy zobowiązana jest zasadniczo osoba prawna, która jest zobowiązana do jej
wypłaty. Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów z tytułu dywidendy mają obowiązek pobierać, jako płatnicy,
podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych 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. W konsekwencji Emitent może ponosić
odpowiedzialność za potrącanie podatku u źródła, jeżeli dywidenda nie jest wypłacana na akcję zapisaną na rachunku
papierów wartościowych.

4.11.1.2

Opodatkowanie dochodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochód jest
ustalany jako osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji
a co do zasady kwotą wydatków poniesionych na ich objęcie lub nabycie. Dochody z tytułu odpłatnego zbycia akcji nie łączą
się z innymi dochodami i nie są wliczane do podstawy opodatkowania opodatkowanej według progresywnej skali.
Jeżeli podatnik mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osiąga dochody z tytułu odpłatnego
zbywania akcji zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, dochody te łączy się i od podatku
obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą.
Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która
proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.
Powyższe zasady nie mają zastosowania, jeżeli odpłatne zbycie akcji następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej
prowadzonej przez podatnika.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym wykazać dochody uzyskane w roku
podatkowym z odpłatnego zbycia akcji lub ich objęcia oraz obliczyć należny podatek dochodowy. Złożenie takiego zeznania
oraz rozliczenie podatku winno nastąpić w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym
podatnik osiągnął dochód z tytułu odpłatnego zbycia akcji. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za potrącanie podatku
u źródła.
4.11.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
Zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są
osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyłączeniem
spółek niemających osobowości prawnej, spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli
zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie
opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez
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względu na miejsce ich osiągania. Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu,
podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy, uważa się również znajdującą się poza morzem terytorialnym
wyłączną strefę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem
międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich
zasobów naturalnych.
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają zasadniczo wszelkiego rodzaju dochody uzyskiwane przez podatnika.
W odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z akcji można wyróżnić dwa zasadnicze źródła powstania dochodu
– tj. dywidendę wypłacaną przez spółkę oraz dochód ze sprzedaży akcji. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób prawnych stosować należy jednakże z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną
jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

4.11.2.1

Opodatkowanie dywidend

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 19% uzyskanego przychodu. Zwalnia
się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowoakcyjnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1)
2)

3)
4)

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których
mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
spółka, o której mowa w punkcie 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której
mowa w punkcie 1;
spółka, o której mowa w punkcie 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości
swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie, o którym mowa w powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody)
z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w punkcie 3
powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w punkcie 3 powyżej, przez spółkę uzyskującą dochody
(przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa
po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji),
w wysokości określonej powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w punkcie 2 powyżej, jest
obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości
19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki
nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. Powyższe zwolnienie stosuje się,
jeżeli posiadanie akcji, o którym mowa w punkcie 3, wynika z tytułu własności oraz w odniesieniu do dochodów uzyskanych
z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu własności lub innego niż własność, pod warunkiem że te dochody
(przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułu
dywidendy, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych
wypłat. W przypadku wypłat należności z tytułu dywidend uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach
papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, powyżej opisany obowiązek stosuje się do podmiotów
prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za
pośrednictwem tych podmiotów. W konsekwencji Emitent może ponosić odpowiedzialność za potrącanie podatku u źródła,
jeżeli dywidenda nie jest wypłacana na akcję zapisaną na rachunku papierów wartościowych.

4.11.2.2

Opodatkowanie dochodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji

Podstawą opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. wartością świadczeń uzyskaną z tytułu
zbycia akcji a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie akcji. Dochody osiągane przez osoby podatników z tytułu
odpłatnego zbycia akcji podlegają zsumowaniu z pozostałymi dochodami osiąganymi przez podatnika podatku dochodowego
od osób prawnych i są opodatkowane według 19-procentowej stawki.
Podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy
podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie
miesiące. Zaliczki miesięczne winny być wpłacane w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę
za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku
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podatkowego, z zastrzeżeniem iż podatnik nie jest zobowiązany do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem
terminu do jej wpłaty złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty podatku.
Podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne
w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą
zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego. Zaliczki kwartalne,
podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.
Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku
podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie
i dokona zapłaty podatku.
Zeznanie roczne o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym podatnicy mają obowiązek składać
urzędom skarbowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę
między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
Emitent nie ponosi odpowiedzialności za potrącanie podatku u źródła.
4.11.3. Podatek od spadków i darowizn
Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. akcji spółek
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), w szczególności tytułem dziedziczenia lub darowizny.
Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa istniejącego pomiędzy spadkobiercą
(darczyńcą) a podatnikiem oraz od łącznej wartości nabywanych przez podatnika przedmiotów majątkowych.
Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn przewiduje również zwolnienie od podatku od spadków i darowizn nabycia
własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę,
jeżeli zgłoszą oni nabycie akcji właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania
obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się
orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
Emitent nie ponosi odpowiedzialności za potrącanie podatku u źródła.
4.11.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne stanowiące m.in. umowy sprzedaży oraz
zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy depozytu nieprawidłowego, zmiany tych umów, jeżeli powodują one
podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, oraz orzeczenia sądów, w tym również
polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak powyżej określone czynności cywilnoprawne.
Podstawę opodatkowania stanowi co do zasady wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego będących przedmiotem
danej czynności. Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione są od rodzaju dokonywanej czynności
cywilnoprawnej oraz jej przedmiotu. W przypadku sprzedaży akcji na kupującym będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku
w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanych akcji.
Nie podlega jednakże opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących
instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie na rzecz firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm
inwestycyjnych, dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych, dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, lub
dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te
zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego.
Emitent nie ponosi odpowiedzialności za potrącanie podatku u źródła.

5.

Informacje o warunkach oferty

5.1.

Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy
składaniu zapisów

5.1.1.

Warunki Oferty

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:





2.000.000 Akcji serii A;
215.000 Akcji serii B,
135.600 Akcji B1,
17.532 Akcji serii B2.

Ponadto, na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym do 1.281.868 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) Akcji
serii C oraz do 1.281.868 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) PDA.
Oferowanych do nabycia w Ofercie Publicznej jest:
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do 1.281.868 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) Akcji serii C;
do 215.000 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy) Akcji serii B, do 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji serii A oraz
do 135.600 (sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset) Akcji serii B1 (Akcje Sprzedawane).

Akcje Sprzedawane są akcjami na okaziciela.
Akcje serii C oraz Akcje Sprzedawane oferowane są inwestorom w dwóch transzach:



Transzy Inwestorów Indywidualnych (wyłącznie Akcje serii C);
Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (Akcje serii C oraz Akcje Sprzedawane).

Decyzja odnośnie wielkości poszczególnych transz zostanie podjęta przez Emitenta w porozumieniu z Oferującym po
uzyskaniu wyników budowy księgi popytu w zakresie zgłoszonego przez Inwestorów Instytucjonalnych popytu na Akcje
Oferowane.
W trakcie procesu tworzenia księgi popytu na Akcje Oferowane, Oferujący kierować będzie do potencjalnych inwestorów
propozycje udziału w Ofercie. Forma oraz tryb, w jakim składane będą propozycje udziału w Ofercie oraz zaproszenia do
złożenia zapisu na Akcje Oferowane, zostaną określone przez Oferującego.
W przypadku niedojścia emisji Akcji serii C do skutku, Emitent nie będzie ubiegał się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym akcji istniejących na podstawie niniejszego Prospektu.
5.1.2.

Wielkość ogółem emisji lub oferty z podziałem na papiery wartościowe oferowane do sprzedaży
i oferowane w drodze subskrypcji

Na podstawie niniejszego Prospektu w Ofercie Publicznej Emitent (Akcje serii C) oraz Sprzedający (Akcje Sprzedawane)
oferują do nabycia:



do 1.281.868 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) Akcji serii C;
do 215.000 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy) Akcji serii B, do 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji serii A oraz
do 135.600 (sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset) Akcji serii B1 (Akcje Sprzedawane).

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty). Akcje Sprzedawane są akcjami na okaziciela.
5.1.3.

Terminy, wraz z wszelkimi możliwymi zmianami, obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów

Harmonogram oferty
do 17.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny

od 18.05.2018 r. do 28.05.2018 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych

od 18.05.2018 r. do 29.05.2018 r.

Proces budowy księgi popytu

do 29.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych ogółem oraz
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

od 30.05.2018 r. do 05.06.2018 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

do 11.06.2018 r.

Planowany Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW

do 11.06.2018 r.

Przydział Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej w porozumieniu z Oferującym. Informacja o zmianie
powyższych terminów zostanie podana do publicznej wiadomości przed upływem terminu, którego zmiana dotyczy w formie
komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy i Ofercie Publicznej. W przypadku gdy zmiana terminów
Oferty spowoduje zajście zdarzenia o którym mowa w art. 51. Ustawy, informacja o tym zostanie przekazana w trybie aneksu
do prospektu.
Informacja o zawieszeniu Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie
aneksu do Prospektu w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt.
Podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oraz oferowanych Akcji
serii C, wraz z informacją o liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej
wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej po zakończeniu procesu budowy księgi popytu.
Ponadto zgodnie z art. 54 ust 1 pkt. 3 Ustawy o Ofercie, inwestorowi, który złożył zapis przed przekazaniem do publicznej
wiadomości informacji o cenie ostatecznej Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych
transzach, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez oświadczenie na
piśmie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe, w terminie 2 dni
roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji.
Transza Inwestorów Indywidualnych
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w Vestor Dom Maklerski SA w jego
siedzibie – Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa oraz w punktach obsługi klienta Biura Maklerskiego ALIOR BANK S.A.
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i domów maklerskich – członków konsorcjum zorganizowanego przez Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. Lista punktów
obsługi klienta, w których będą przyjmowane zapisy zostanie opublikowana zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie
w formie komunikatu aktualizującego (w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt) oraz zamieszczona na stronie
internetowej Spółki oraz Oferującego do dnia rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane.
Zapisy mogą być składane również za pośrednictwem Internetu, telefonu i faxu, ale tylko wówczas, jeżeli regulacje domu
maklerskiego przyjmującego zapisy na akcje pozwalają na przyjęcie zapisu w tej formie, a inwestor podpisał z domem
maklerskim umowę, w której upoważnił ten podmiot do składania w jego imieniu zapisów na akcje.
Z uwagi na fakt, że Emitent nie przewiduje zawarcia umowy o prowadzenie rejestru sponsora z żadnym z uczestników
KDPW, inwestor składający zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w dowolnym domu
maklerskim będącym uczestnikiem KDPW oraz musi wypełnić wraz ze złożeniem zapisu na Akcje Oferowane instrukcję
deponowania przydzielonych Akcji Serii C i Praw do Akcji Serii C na tym rachunku.
Zapis na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem
przypadku opisanego w punkcie 5.1.7 niniejszego Rozdziału Prospektu) i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
Złożenie zapisu w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie ogranicza prawa do złożenia zapisu w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych.
Transza Inwestorów Instytucjonalnych
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane przez Vestor Dom Maklerski S.A.
w jego siedzibie – Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.
Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Zarząd w uzgodnieniu z Oferującym dokonają wstępnego przydziału Akcji
Oferowanych inwestorom instytucjonalnym. Po tym, do inwestora zostanie wystosowane zaproszenie do złożenia zapisu.
Inwestor otrzyma od Oferującego zaproszenie do złożenia zapisu. Inwestor, który nie otrzymał zaproszenia do złożenia
zapisu, może złożyć zapis na liczbę akcji nie mniejszą niż 3.000 i nie większą niż liczba akcji oferowanych w Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji niż liczba akcji oferowana w Transzy
Inwestorów Instytucjonalnych zapis taki będzie traktowany jak zapis na liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych.
Złożenie zapisu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie ogranicza prawa do złożenia zapisu w Transzy Inwestorów
Indywidualnych.
5.1.4.

Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach oferta może zostać wycofana lub zawieszona oraz czy
wycofanie może wystąpić po rozpoczęciu oferty

Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej
Możliwe jest samodzielne odstąpienie od Oferty przez Akcjonariuszy Sprzedających (lub jednego z nich) lub odstąpienie od
Oferty przez Emitenta, przy uwzględnieniu rekomendacji Oferującego. Nie przewiduje się możliwości kontynuowania Oferty
przez Akcjonariuszy Sprzedających (lub jednego z nich) w przypadku odstąpienia od Oferty przez Emitenta.
Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych decyzja
o odstąpieniu od Oferty Publicznej może zostać podjęta, bez podawania przyczyn.
Z kolei od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w transzy Inwestorów Indywidualnych odstąpienie od
Oferty Publicznej może nastąpić jedynie z ważnych powodów, do których należą:








nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Emitenta, które mogą
mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę Publiczną, rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność Emitenta,
w tym na przedstawione przez niego w Prospekcie informacje,
nagłe i nieprzewidziane zdarzenia mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta,
nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu Emitenta mające bezpośredni wpływ na jego działalność operacyjną,
zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach giełdowych
w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę Publiczną,
niewystarczające zainteresowanie Ofertą ze strony inwestorów, w szczególności ze strony instytucji finansowych
o uznanej marce, funkcjonujących na rynku kapitałowym,
niemożność osiągnięcia odpowiedniego rozproszenia Akcji Oferowanych w wyniku przeprowadzenia Oferty Publicznej,
lub
inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydział Akcji Oferowanych
byłyby niemożliwe lub szkodliwe z punktu widzenia interesu Emitenta lub powodowałoby podwyższone ryzyko
inwestycyjne dla inwestorów nabywających Akcje Oferowane.

W przypadku, gdy od Oferty odstąpią Akcjonariusze Sprzedający (lub jeden z nich) informacja o odstąpieniu od Oferty Akcji
Sprzedawanych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie.
W przypadku, gdy od Oferty odstąpi Emitent wraz z Akcjonariuszami Sprzedającymi, informacja o tym zostanie podana do
publicznej wiadomości w trybie art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie. W takim przypadku, Emitent nie będzie ubiegał się
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji, na podstawie niniejszego Prospektu.
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Informacje o zawieszeniu Oferty Publicznej
Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych Zarząd Emitenta,
z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego, może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej bez podawania przyczyn.
Z kolei od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych Zarząd
Emitenta, z uwzględnieniem rekomendacji Oferującego, może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty Publicznej w przypadku,
gdy wystąpią:
1)

2)
3)

nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Emitenta, które mogą
mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę Publiczną, rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność Emitenta,
w tym na przedstawione przez niego w Prospekcie informacje,
nagłe i nieprzewidziane zdarzenia mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta,
inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydział Akcji Oferowanych byłyby
niemożliwe lub szkodliwe z punktu widzenia interesu Emitenta lub powodowałoby podwyższone ryzyko inwestycyjne dla
inwestorów nabywających Akcje Oferowane.

W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje
Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych, informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podana do
publicznej wiadomości w trybie komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. W przypadku, gdy
decyzja ta zostanie podjęta po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów
Indywidualnych, informacja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 51
Ustawy o Ofercie, tj. w formie aneksu do Prospektu w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych terminów
Oferty Publicznej, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym w trybie
komunikatu aktualizującego zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta w trakcie trwania subskrypcji Akcji Oferowanych, złożone
przez inwestorów zapisy na Akcje Oferowane oraz dokonane przez inwestorów wpłaty uważane będą za ważne, jednakże
inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego oświadczenia
w dowolnym POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie wskazanym w treści aneksu do Prospektu, jednak nie
krótszym niż 2 dni roboczych od dnia opublikowania stosownego aneksu do Prospektu.
Zawieszenie lub podjęcie Oferty Publicznej przez Emitenta skutkuje odpowiednio zawieszeniem lub podjęciem Oferty
Publicznej zarówno Akcji Serii C jak i Akcji Sprzedawanych. Akcjonariusze Sprzedający nie są uprawnieni do samodzielnego
zawieszenia ani podjęcia Oferty Publicznej w zakresie dotyczącym oferowanych przez nich Akcji Sprzedawanych.
Zasady zwrotu środków w przypadku nadpłaty lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty lub jej zawieszenia
Rozliczenie Oferty Publicznej w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonane za pośrednictwem KDPW po
dokonaniu przydziału na specjalnej sesji GPW. Zwrot nadpłat oraz zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie
przydzielono Akcji serii C lub których zapisy zostały zredukowane oraz w przypadku gdy Cena Akcji będzie niższa niż Cena
Maksymalna, nastąpi poprzez odblokowanie kwot nadpłaty na rachunkach, z których inwestorzy subskrybowali Akcje serii C,
najpóźniej w dniu rozliczenia przez KDPW sesji GPW, na której dokonano przydziału.
Rozliczenie Oferty Publicznej w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zostanie dokonane za pośrednictwem Oferującego.
Zwrot nadpłat oraz zwrot środków pieniężnych inwestorom, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub których zapisy
zostały zredukowane, nastąpi na rachunki wskazane na formularzach zapisu w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania
przydziału Akcji Oferowanych.
W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną zwrócone bez
jakichkolwiek odsetek i odszkodowań na rachunki Inwestorów Instytucjonalnych wskazane na formularzach zapisu oraz na
rachunki Inwestorów Indywidualnych, z których subskrybowali oni Akcje Oferowane, nie później niż w terminie 3 dni
roboczych od ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej.
W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej oraz złożenia przez inwestorów stosownego oświadczenia w dowolnym POK
firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie wskazanym w treści aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż 2 dni
robocze od dnia opublikowania stosownego aneksu do Prospektu w związku z uchyleniem się od skutków prawnych
złożonych zapisów, wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań na
rachunki Inwestorów Instytucjonalnych wskazane na formularzach zapisu oraz na rachunki Inwestorów Indywidualnych,
z których subskrybowali oni Akcje Oferowane, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przedmiotowego
oświadczenia.
W przypadku uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów na podstawie oświadczenia w związku
z opublikowaniem stosownego aneksu do Prospektu lub też podania informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowane
będących przedmiotem Oferty Publicznej oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych
transzach oraz Cenie Akcji, wpłaty dokonane przez inwestorów zostaną niezwłocznie zwrócone bez jakichkolwiek odsetek
i odszkodowań, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia.
Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Zwrot środków pieniężnych
zostanie dokonany bez żadnych odsetek i odszkodowań. Inwestorom nie przysługuje także zwrot innych poniesionych
kosztów.
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5.1.5.

Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom

Transza Inwestorów Indywidualnych
Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę Akcji Oferowanych oferowanych w Transzy Inwestorów
Indywidualnych, przydział akcji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.
W przypadku zredukowania zapisu niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu na Akcje Oferowane
pozostanie na rachunku inwestora w domu maklerskim przyjmującym zapis. Środki te zostaną odblokowane w dniu
przydziału Akcji Oferowanych po otrzymaniu przez dom maklerski przyjmujący zapis kart umów z GPW. W sytuacji gdy
inwestor indywidualny wpłaci kwotę mniejszą niż wynikającą z iloczynu liczby akcji i ceny akcji zapis pozostanie ważny
a inwestor otrzyma liczbę akcji będącą ilorazem wpłaconej kwoty i ceny za akcję, w zaokrągleniu w dół, do najbliżej liczby
całkowitej.
Transza Inwestorów Instytucjonalnych
Redukcja zapisów może wystąpić w przypadku:




złożenia przez inwestora zapisu na większą liczbę akcji niż wskazana w zaproszeniu do złożenia zapisu wystosowanym
przez Oferującego (w części przekraczającej liczbę akcji wskazaną w wezwaniu),
złożenia przez inwestora zapisu na mniejszą liczbę akcji niż wskazana w zaproszeniu do złożenia zapisu wystosowanym
przez Oferującego,
złożenia przez inwestora zapisu na akcje w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych pomimo nieotrzymania od
Oferującego zaproszenia do złożenia zapisu na akcje.

W takim przypadku nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 7 dni od dokonania przydziału akcji, na
rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane na formularzach zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek
odszkodowań lub odsetek.
5.1.6.

Informacje na temat minimalnej lub maksymalnej wielkości zapisu

Transza Inwestorów Indywidualnych
Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 25 akcji. W przypadku złożenia zapisu (lub zapisów), w jednym podmiocie
przyjmującym zapisy, na więcej niż wszystkie Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych zapis będzie uważany
za opiewający na wszystkie akcje oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Zapisy składane w różnych podmiotach
traktowane są rozłącznie.
Złożenie zapisu w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie ogranicza prawa do złożenia zapisu w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych.
Transza Inwestorów Instytucjonalnych
Inwestor, który otrzymał zaproszenie do złożenia zapisu, powinien złożyć zapis na liczbę akcji wymienioną w zaproszeniu do
złożenia zapisu wystosowanym przez Oferującego. W przypadku złożenia zapisu na mniejszą liczbę akcji niż wymieniona
w wezwaniu do złożenia zapisu inwestor nie będzie objęty preferencjami w przydziale akcji, o których mowa w punkcie 5.2.3
Części IV Prospektu. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji niż wymieniona w zaproszeniu do złożenia zapisu
inwestorowi zostanie przydzielona liczba akcji wskazana w zaproszeniu, a część zapisu przewyższająca liczbę akcji
wskazanych w zaproszeniu będzie objęta preferencjami w przydziale akcji, o których mowa w punkcie 5.2.3 Części IV
Prospektu.
Złożenie zapisu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie ogranicza prawa do złożenia zapisu w Transzy Inwestorów
Indywidualnych.
5.1.7.

Wskazanie terminu, w którym możliwe jest wycofanie zapisu, o ile inwestorzy są uprawnieni do
wycofywania się ze złożonego zapisu.

Zapis na Akcje Oferowane jest nieodwołalny, za wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej.
W przypadku udostępnienia aneksu do Prospektu, Inwestor, który złożył zapis na Akcje Oferowane może uchylić się od
skutków prawnych złożonego zapisu poprzez Oświadczenie na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta firmy
inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej
wiadomości aneksu. W powyższym przypadku przydział Akcji Oferowanych będzie mógł się odbyć po upływie terminu na
uchylenie się przez Inwestora od skutków prawnych od złożonego zapisu. Powyższe prawo do uchylenia się od skutków
prawnych od złożonego zapisu przez Inwestora, nie dotyczy sytuacji, gdy aneks jest udostępniony w związku z błędami
w treści Prospektu, o których Emitent powziął informację po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych oraz czynnikami, które
zaistniały lub Emitent powziął o nich informację po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych.
Ponadto zgodnie z art. 54 ust 1 pkt. 3 Ustawy o Ofercie, Inwestorowi, który złożył zapis przed przekazaniem do publicznej
wiadomości informacji o cenie ostatecznej Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, przysługuje
uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez Oświadczenie na piśmie w jednym z punktów
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obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do
publicznej wiadomości tej informacji.
Przesunięcie Akcji Oferowanych pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów w transzach nie będzie
wymagało przekazywania informacji w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, przy założeniu, że zostaną
przesunięte jedynie Akcje Oferowane, które nie zostały subskrybowane przez inwestorów w danej transzy. W takim
przypadku uczestnicy transz, którzy złożyli zapis przed dokonaniem takiego przesunięcia, nie nabędą uprawnienia do
uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.
Zwrot wpłaconych środków nastąpi w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zapisu bez
żadnych odsetek i odszkodowań. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowy zwrot wpłaty w przypadku, gdy
zwrot środków okaże się niemożliwy, ze względu na jego odrzucenie przez bank prowadzący rachunek inwestora. Ze
względu na wiążący charakter deklaracji nabycia składanych w procesie budowania księgi popytu od momentu wezwania
inwestora do opłacenia zapisu prawo (do uchylenia się od skutków prawnych złożonej deklaracji nabycia składanych
w procesie budowania „księgi popytu”), o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie Prospektu przysługuje również
inwestorom, którzy złożyli deklaracje nabycia i otrzymali zaproszenie do opłacenia zapisu.
5.1.8.

Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na papiery wartościowe oraz dostarczenie papierów
wartościowych

Transza Inwestorów Indywidualnych
W Transzy Inwestorów Indywidualnych w ramach Akcji Oferowanych będą oferowane wyłącznie Akcje serii C.
Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi za pośrednictwem
systemu informatycznego GPW, w chwili składania zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych
inwestor musi posiadać na rachunku w domu maklerskim przyjmującym zapis środki pieniężne w złotych polskich w kwocie
stanowiącej iloczyn liczby akcji objętych zapisem oraz maksymalnej ceny emisyjnej, powiększone o kwotę stanowiącą
prowizję domu maklerskiego przyjmującego zapis. Środki te zostaną zablokowane w chwili składania zapisu na Akcje
Oferowane.
Pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod
warunkiem że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż w dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi
przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
W przypadku, gdy ostateczna cena emisyjna będzie niższa od ceny maksymalnej lub, gdy zgodnie z opisanymi zasadami
przydziału inwestorowi składającemu zapis w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie zostaną przydzielone lub przydzielona
zostanie mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż ta, na którą złożono zapis, niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem
opłacenia zapisu pozostanie na jego rachunku w domu maklerskim przyjmującym zapis. Środki te zostaną odblokowane
w dniu przydziału Akcji Oferowanych po otrzymaniu przez dom maklerski przyjmujący zapis kart umów z GPW.
Kwota środków pieniężnych stanowiąca iloczyn liczby Akcji Oferowanych przydzielonych danemu subskrybentowi oraz ceny
emisyjnej, powiększona o prowizję domu maklerskiego przyjmującego zapis, zostanie wyksięgowana z rachunku danego
inwestora w dniu rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Oferowanych.
Transza Inwestorów Instytucjonalnych
Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych musi być uiszczona w pełnej wysokości
w taki sposób, aby najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych wpłynęła na rachunek należący do Vestor Dom Maklerski S.A.
W przypadku ewentualnych zapisów składanych na zaproszenie Zarządu w związku z nieobjęciem Akcji Oferowanych przez
uprawnionych inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, wpłata winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia
zapisu.
Informacja o numerze rachunku, na jaki powinny zostać dokonane wpłaty na Akcje Oferowane, będzie dostępna w siedzibie
Vestor Dom Maklerski S.A. Wpłaty na Akcje Oferowane dokonywane mogą być wyłącznie w PLN przelewem na ww.
rachunek. Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem
i Ceny Emisyjnej.
W przypadku dokonania wpłaty niepełnej w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapis na Akcje Oferowane objęte zapisem
uznany zostanie za złożony na liczbę Akcji Oferowanych wynikającą z dokonanej wpłaty, z zastrzeżeniem, iż w takim
przypadku Emitent, w porozumieniu z Oferującym, będzie miał prawo nie przydzielić Akcji Oferowanych w ogóle lub
przydzielić je według własnego uznania zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w punkcie 5.2 niniejszej części Prospektu.
Wpłaty na Akcje nie są oprocentowane.
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Dostarczenie akcji
Przed rozpoczęciem Oferty Publicznej Emitent wystąpi do KDPW z wnioskiem o zarejestrowanie w depozycie Akcji
Oferowanych i pozostałych Akcji Istniejących.
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji serii C, Emitent wystąpi do KDPW z wnioskiem o dokonanie rejestracji Praw Do
Akcji serii C w KDPW. Dostarczenie akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi poprzez system informatyczny
GPW, który wymaga posiadania rachunku papierów wartościowych, z którego rachunku składa się zapis na akcje.
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji serii C Spółka złoży wniosek do sądu rejestrowego w sprawie rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określonej w punkcie 4.6.
części IV Prospektu. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorstw, Akcje serii C
zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów posiadających PDA. Za każde PDA inwestor otrzyma
jedną Akcję serii C.
Nie przewiduje się wydawania dokumentów dotyczących nabytych Akcji Oferowanych. Zawiadomienia o zapisaniu PDA oraz
Akcji Sprzedawanych na rachunku papierów wartościowych inwestora zostaną przekazane inwestorom zgodnie z zasadami
obowiązującymi w danym domu maklerskim.
5.1.9.

Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości wraz ze wskazaniem daty, kiedy to
nastąpi.

Emisja Akcji serii C nie dojdzie do skutku, jeżeli:
1)

2)

3)

4)

do dnia zamknięcia Oferty Publicznej nie zostanie złożony i prawidłowo opłacony zapis na przynajmniej 1 Akcję serii C
lub nie zostanie objęta liczba Akcji serii C o łącznej wartości nominalnej co najmniej odpowiadającej kwocie określonej
przez Zarząd Emitenta zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w punkcie 4.6. części IV Prospektu,
i w związku z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Emitenta ma zostać
podwyższony,
Zarząd Emitenta w terminie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu i nie później niż
w ciągu jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji serii C nie zgłosi do sądu rejestrowego uchwały, o której mowa
w punkcie 4.6. części IV Prospektu,
uprawomocni się zarządzenie przewodniczącego sądu rejestrowego lub referendarza sądu rejestrowego o zwrocie
wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji serii C,
a ponowny wniosek nie zostanie złożony w terminie wskazanym w punkcie 2 powyżej, lub
uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego lub referendarza sądu rejestrowego o oddaleniu wniosku o wpis do
rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji serii C.

Sprzedaż Akcji serii A, B i B1 nie dojdzie do skutku, jeżeli:


do dnia zamknięcia Oferty nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na co najmniej jedną Akcję serii A, B lub B1.

Informacja o zaistnieniu powyższych okoliczności zostanie podana do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy
o Ofercie) w formie komunikatu aktualizującego (w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt).
Ponadto w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności i niedojściu Oferty do skutku po rozpoczęciu przez Spółkę
przekazywania do publicznej wiadomości raportów bieżących (zgodnie z art. 56 Ustawy o Ofercie), Spółka przekaże taką
informację równocześnie Komisji, GPW i do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy o Ofercie.
Ponadto zgodnie z art. 439 Ksh, wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji
zostaną wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do wglądu w ciągu następnych
dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane.
W przypadku niedojścia emisji Akcji serii C do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji do obrotu giełdowego Emitent wystąpi
o zakończenie notowań Praw do Akcji na GPW w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o niedojściu emisji do
skutku. Zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz tych inwestorów, na których rachunkach papierów wartościowych będą
zapisane Prawa do Akcji w dniu poprzedzającym dzień ich wyrejestrowania z depozytu papierów wartościowych. Ustalenie
stanów posiadania Praw do Akcji na potrzeby zwrotu wpłat dokonanych na Akcje serii C nastąpi po rozliczeniu transakcji
zawartych w ostatnim dniu obrotu Praw do Akcji na giełdzie oraz po rozliczeniu transakcji zawartych poza rynkiem
giełdowym, które mogą być zawierane po zakończeniu obrotu Prawami do Akcji na giełdzie. Ponadto należy zauważyć, że
wyrejstrowanie Praw do Akcji z depozytu papierów wartościowych jest dokonywane wyłącznie na wniosek Emitenta, po
stwierdzeniu przez KDPW kompletności i poprawności tego wniosku. Kwota zwracanych wpłat zostanie ustalona w ten
sposób, że liczba Praw do Akcji serii C znajdujących się na koncie inwestora zostanie pomnożona przez cenę emisyjną Akcji
serii C. Zwrot wpłat zostanie dokonany w terminie 14 dni od ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku na rachunki
inwestycyjne, na których zapisane były Prawa do Akcji. Zwrot wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.
W przypadku niedojścia emisji Akcji serii C do skutku, Emitent nie będzie ubiegał się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym akcji istniejących na podstawie niniejszego Prospektu.
Szczegółowe wyniki Oferty zostaną podane w trybie raportu bieżącego w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia subskrypcji.
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5.1.10. Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji papierów
wartościowych oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji papierów wartościowych, które nie
zostały wykonane
Oferta przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcji. Nie występuje prawo pierwokupu. Jakiekolwiek
prawa do subskrypcji (w szczególności zaproszenia dla Inwestorów Instytucjonalnych do zapisów na podstawie wyników
budowania księgi popytu) nie są zbywalne i w przypadku gdy nie zostaną wykonane – wygasają.

5.2.

Zasady dystrybucji i przydziału

5.2.1.

Rodzaje inwestorów, którym oferowane są papiery wartościowe

Inwestorami uprawnionymi do nabywania lub subskrybowania akcji Emitenta są dwie grupy inwestorów:



W Transzy Inwestorów Indywidualnych – inwestorzy indywidualni (wyłącznie Akcje serii C);
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – inwestorzy instytucjonalni (Akcje serii C oraz Akcje Sprzedawane).

Na zasadach określonych w Prospekcie są to następujący rezydenci i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego:
Inwestorzy indywidualni:




osoby fizyczne,
osoby prawne,
podmioty nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we
własnym imieniu.

Inwestorzy instytucjonalni:





osoby fizyczne,
osoby prawne,
podmioty nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we
własnym imieniu.
osoby lub podmioty, które otrzymały zaproszenie do złożenia zapisu w transzy inwestorów instytucjonalnych

Zwraca się uwagę, że w przypadku Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, inwestorzy instytucjonalni którzy wzięli udział
w procesie budowy księgi popytu, a następnie otrzymali zaproszenie do złożenia zapisu, są zobowiązani do złożenia
i opłacenia zapisu w tej transzy.
Oferta jest prowadzona wyłącznie w Polsce. Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Akcje Oferowane powinni zapoznać
się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia dotyczącymi możliwości złożenia zapisów w ramach Oferty
Publicznej.
5.2.2.

Zamiary znaczących akcjonariuszy i członków organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych
emitenta co do uczestnictwa w subskrypcji

Według wiedzy posiadanej przez Emitenta, znaczący akcjonariusze oraz członkowie organów zarządczych, nadzorczych
i administracyjnych, nie zamierzają brać udziału w Ofercie Publicznej.
Członkowie Rady Nadzorczej, znaczący akcjonariusze (w przypadku zmiany zdania w zakresie uczestnictwa w ofercie) lub
członkowie organów zarządzających lub administracyjnych Emitenta w przypadku uczestnictwa w Ofercie, będą traktowani
na warunkach opisanych w niniejszym Prospekcie Emisyjnym i nie będą wobec nich stosowane preferencje cenowe.
5.2.3.

5.2.3.1

Informacje podawane przed przydziałem

Podział oferty na transze

Akcje oferuje się w następujących transzach:
 Transza Inwestorów Indywidualnych,
 Transza Inwestorów Instytucjonalnych.
Emitent nie przewiduje transz dla pracowników, jak również innych transz.
Decyzja odnośnie wielkości poszczególnych transz zostanie podjęta przez Emitenta w porozumieniu z Oferującym po
uzyskaniu wyników budowy księgi popytu na Akcje Oferowane.
Informacja o liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie i na
zasadach określonych w art. 56 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

5.2.3.2

Zmiana wielkości transz

W terminie przydziału Akcji Oferowanych Spółka może podjąć decyzję o przesunięciu akcji pomiędzy transzami.
Przesunięcia między transzami mogą mieć miejsce tylko wówczas, gdy w ramach danej transzy nie dojdzie do objęcia Akcji
Oferowanych w terminie zapisów. W takim przypadku mogą zostać przesunięte jedynie te Akcje Oferowane, które nie zostały
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subskrybowane przez inwestorów w danej transzy. Ewentualne przesunięcia akcji między transzami mogą być dokonywane
wyłącznie na etapie przydziału jako czynność techniczna równoważąca popyt z podażą, co nie stanowi zmiany wielkości
transz ani liczby akcji oferowanych w każdej z nich.

5.2.3.3

Przydział akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych, po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami zgodnie z opisem
w punkcie 5.2.3.2 powyżej, zostaną przydzielone z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW.
Domy maklerskie przyjmujące zapisy na Akcje Oferowane wprowadzą do systemu informatycznego GPW zlecenia kupna
Akcji Oferowanych wystawione na podstawie prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów inwestorów. W dniu przydziału do
systemu informatycznego GPW zostanie wprowadzone odpowiednie zlecenie sprzedaży Akcji Oferowanych.
Przydział zostanie realizowany w taki sposób, że:
 w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Inwestorów
Indywidualnych nie będzie przekraczała liczby Akcji Oferowanych objętych Transzą Inwestorów Indywidualnych,
inwestorom, którzy złożyli zapisy w tej transzy, zostaną przydzielone akcje w liczbie, na jaką składali zapis;
 w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Inwestorów
Indywidualnych będzie przekraczała liczbę Akcji Oferowanych objętych Transzą Inwestorów Indywidualnych
z uwzględnieniem przesunięć między transzami, inwestorom, którzy złożyli zapis w tej transzy, zostaną przydzielone
akcje na zasadzie proporcjonalnej redukcji.
Akcje nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone inwestorom zgodnie z zasadami przydziału stosowanymi
przez GPW.

5.2.3.4

Przydział akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Podstawę przydziału Akcji Oferowanych stanowią:
 prawidłowo wypełniony formularz zapisu na Akcje Oferowane;
 opłacenie zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie.
W pierwszej kolejności w Transy Inwestorów Instytucjonalnych będą przydzielane inwestorom Akcje serii C, następnie, po
objęciu całej emisji Akcji serii C, będą przydzielane Akcje serii B, następnie po objęciu całości oferowanych Akcji serii B będą
przydzielane Akcje serii B1, następnie po objęciu całości oferowanych Akcji serii B1 będą przydzielane akcje serii A.
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone w pierwszej kolejności inwestorom, którzy
wzięli udział w budowie księgi popytu oraz na podstawie otrzymanych zaproszeń prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Akcje
Oferowane. W ofercie do tych Inwestorów Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. W drugiej
kolejności Akcje Oferowane zostaną przydzielone pozostałym inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy na Akcje Oferowane,
w tym zapisy złożone w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu w związku z nieobjęciem Akcji Oferowanych przez
uprawnionych Inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. W odniesieniu do tych zapisów Akcje Oferowane
zostaną przydzielone według uznania Emitenta działającego w porozumieniu z Oferującym.
Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane, Akcje Oferowane nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną
przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na największą liczbę
Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie niż deklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

5.2.3.5

Sposób traktowania przy przydziale akcji

Sposób traktowania przy przydziale Akcji Oferowanych nie jest uzależniony od tego, za pośrednictwem, jakiego podmiotu
dokonywane są zapisy na Akcje Oferowane.
Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych uzależniony jest od faktu uczestniczenia inwestora
w procesie budowy księgi popytu.

5.2.3.6

Minimalna wielkość pojedynczego przydziału

Minimalna wielkość pojedynczego przydziału nie występuje.

5.2.3.7

Termin zamknięcia Oferty

Oferta zostanie zamknięta w terminie określonym w rozdziale w punkcie 5.1.3. części IV Prospektu, z zastrzeżeniem zmiany
tego terminu zgodnie z zasadami opisanymi w wymienionym punkcie.

5.2.3.8

Wielokrotne zapisy

W Transzy Inwestorów Indywidualnych inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów z zastrzeżeniem, że suma Akcji
Oferowanych, na które opiewają zapisy złożone w jednym podmiocie przyjmującym zapisy, nie przekracza liczby wszystkich
Akcji Oferowanych w tej transzy. W przypadku przekroczenia tego limitu zapisy tego inwestora zostaną uznane za zapis na
liczbę Akcji Oferowanych równą liczbie wszystkich Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych.
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W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów z zastrzeżeniem, że preferencjami
w przydziale objęte będą zapisy na liczbę Akcji Oferowanych określoną w wezwaniu do złożenia zapisu na Akcje Oferowane
skierowanym do tego inwestora zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.1.1. niniejszego Rozdziału Prospektu.
5.2.4.

Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych akcji oferowanych

W dniu rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych
inwestorów składających zapisy w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych zostaną zapisane Prawa do Akcji serii C
Inwestorzy zostaną powiadomieni o tym fakcie zgodnie z regulaminem obowiązującym w domu maklerskim przyjmującym
zapis.
Akcje serii C zostaną zaksięgowane na rachunkach inwestycyjnych posiadaczy Praw do Akcji po zarejestrowaniu przez Sąd
Rejestrowy podwyższenia kapitału w wyniku emisji Akcji serii C i zarejestrowaniu Akcji serii C przez KDPW. Posiadacze
Praw do Akcji zostaną powiadomieni o tym fakcie zgodnie z regulaminem obowiązującym w domu maklerskim, w którym
zostaną zarejestrowane posiadane przez nich Akcje serii C.
Po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na rachunku inwestycyjnym inwestora
wskazanym w formularzu zapisu na Akcje Oferowane zostaną zaksięgowane Prawa do Akcji. Inwestorzy zostaną
powiadomieni o tym fakcie zgodnie z regulaminem obowiązującym w przedsiębiorstwie maklerskim, które prowadzi
wskazany przez inwestora rachunek.
Dopuszczalne jest rozpoczęcie obrotu Prawami do Akcji oraz Akcjami Oferowanymi przed dokonaniem powyższych
zawiadomień.
Ponadto zgodnie z art. 439 Ksh, wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji
zostaną wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do wglądu w ciągu następnych
dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane.
5.2.5.

Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu „green shoe”

Nie przewiduje się wystąpienia nadprzydziału i opcji dodatkowego przydziału.

5.3.

Cena

Przed rozpoczęciem procesu budowy księgi popytu Emitent, na podstawie rekomendacji Oferującego ustali Cenę
Maksymalną dla jednej Akcji Oferowanej, w rozumieniu art. 54 ust.1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Cena Maksymalna
zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu.
Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu odpowiednio przez
Zarząd Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego. Szczegóły zostały opisane poniżej.
Cena dla Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych będzie taka sama. Cena Emisyjna zostanie
podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki udostępniony został Prospekt oraz w formie raportu bieżącego, zgodnie
z art. 56 Ustawy o ofercie publicznej (harmonogram oferty patrz 5.1.3).
W momencie składania zapisów inwestor nie ponosi dodatkowych kosztów ani podatków, z wyjątkiem:
 ewentualnych kosztów prowizji maklerskiej w Transzy Inwestorów Indywidualnych,
 ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile inwestor takiego
rachunku nie posiadał wcześniej.
Informacje na temat prawa pierwokupu zostały przedstawione w punkcie 5.1.10.
W ciągu ostatniego roku nie wystąpiły znaczące rozbieżności pomiędzy ceną papierów wartościowych oferowanych w ofercie
publicznej, a faktycznymi kosztami gotówkowymi poniesionymi na nabycie papierów wartościowych przez członków organów
administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane. Emitent
wskazuje, że ADDVENTURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy sp.k. w Krakowie, spółka, w której
komandytariuszem jest Piotr Solorz, członek Rady Nadzorczej Emitenta, i który jest również wspólnikiem i członkiem zarządu
komplementariusza tej spółki, objęła 17.532 Akcji serii B2. Cena emisyjna akcji serii B2 wynosiła 1 złoty za każdą akcję serii
B2. Akcje serii B2 zostały objęte przez ww. spółkę przed objęciem przez Piotra Solorza funkcji członka Rady Nadzorczej
Emitenta.
Proces ustalenia ceny
Emitent podejmie decyzję o ustaleniu przedziału Ceny Akcji Oferowanych („Przedział Cenowy”) na potrzeby
przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Informacja o Przedziale Cenowym
nie zostanie podana do publicznej wiadomości. Wielkości określające przedział cenowy mogą ulec zmianie w trakcie procesu
tworzenia księgi popytu. Górna granica przedziału będzie równa Cenie Maksymalnej.
Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Emitenta w porozumieniu z Oferującym w granicach Przedziału Cenowego
przed rozpoczęciem subskrypcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Informacja o poziomie ostatecznej Ceny Akcji
Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej przed
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rozpoczęciem subskrypcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Cena Akcji Oferowanych będzie jednakowa dla
wszystkich transz.
Ponadto zgodnie z art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej, Inwestorowi, który złożył zapis przed przekazaniem do publicznej
wiadomości informacji o ostatecznej liczbie Akcji serii A, B, B1 oraz C oferowanych w ramach Oferty Publicznej, przysługuje
uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez Oświadczenie na piśmie w jednym z punktów
obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do
publicznej wiadomości tej informacji.
Uprawnienia o których mowa w powyższym akapicie przysługują również inwestorom, którzy złożyli Deklarację w ramach
procesu budowy księgi popytu, o którym mowa w punkcie 5.1.1.

5.4.

Plasowanie i gwarantowanie (subemisja)

Oferta Akcji serii A, B oraz C nie będzie objęta gwarancją (subemisją) – Emitent nie zamierza zawierać umów gwarantowania
emisji na zasadach wiążącego zobowiązania.
Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, na podstawie zawartej umowy
z Emitentem zobowiązany jest do plasowania oferty bez wiążącego zobowiązania (tj. na zasadzie "dołożenia wszelkich
starań").
Emitent szacuje, iż łączne koszty po stronie Emitenta związane z emisją Akcji serii C wyniosą (z uwzględnieniem
maksymalnej wartości części prowizyjnej) około 2 mln zł. Całkowita i maksymalna wartość prowizji za plasowanie Akcji serii
C nie przekroczy 1,85 mln zł.
Podmiotem świadczącym usługi depozytowe jest KDPW S.A. przy ul. Książęcej 4 w Warszawie. W Publicznej Ofercie nie
występuje agent ds. płatności.

6.

Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu

6.1.

Wskazanie czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku
o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub
innych rynkach równoważnych

Emitent na podstawie niniejszego Prospektu zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na podstawowym rynku
regulowanym GPW:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda,
215.000 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy) Akcji serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda,
135.600 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset) Akcji serii B1, o wartości nominalnej 1 zł każda,
17.532 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie) Akcje serii B2, o wartości nominalnej 1 zł każda,
nie więcej niż 1.281.868 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) Akcji
serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda,
nie więcej niż 1.281.868 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) Praw
Do Akcji serii C.

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji serii C i zapisaniu PDA na rachunkach Inwestorów Emitent wystąpi do Zarządu
Giełdy o wyznaczenie daty rozpoczęcia notowań PDA. Emitent dołoży wszelkich starań, aby wprowadzenie PDA do obrotu
giełdowego nastąpiło najszybciej jak to będzie możliwe po Dniu Przydziału Akcji.
Spółka niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, złoży wnioski:




o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Do Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW,
o dopuszczenie Akcji serii A, B, B1, B2 oraz C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW,
o wprowadzenie Akcji serii A, B, B1, B2 do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW.

Wprowadzenie Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) GPW nastąpi po zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału przez sąd rejestrowy. Warunkiem dopuszczenia Akcji oraz Praw do Akcji do obrotu jest spełnienie
wymogów określonych w Regulaminie GPW, a także uzyskanie zgody Zarządu GPW. Gdyby warunki te nie zostały
spełnione, Zarząd Spółki będzie wnioskował o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji oraz PDA do obrotu na rynku równoległym
GPW. W przypadku, gdy Spółka nie będzie spełniać wymogów o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji do obrotu na rynku
podstawowym lub równoległym GPW, Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu
GPW (NewConnect). Informacja o zmianie zamiaru ubiegania się Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie ww. papierów
wartościowych z rynku podstawowego GPW na rynek równoległy GPW zostanie podana w trybie aneksu do Prospektu
Emisyjnego przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, a termin ich przydziału w związku z uprawnieniem
inwestorów do uchylenia się od skutków prawnych zapisu, zostanie stosownie przesunięty. Informacja o zmianie zamiaru
ubiegania się Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie ww. papierów wartościowych z rynku podstawowego lub
równoległego GPW na alternatywny system obrotu GPW (NewConnect) zostanie podana w trybie aneksu do Prospektu
Emisyjnego przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, a termin ich przydziału w związku z uprawnieniem
inwestorów do uchylenia się od skutków prawnych zapisu, zostanie stosownie przesunięty.
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Emitent wskazuje, że zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie
szczególnych warunków dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych
z 12 września 2006 r., decyzje w sprawie wniosków emitentów o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego
jednocześnie praw do akcji nowej emisji oraz akcji już istniejących podejmowane są po analizie obejmującej w szczególności
wielkość i strukturę oferty, strukturę własności, ewentualne umowne zakazy sprzedaży oraz inne okoliczności związane
z wnioskiem. Wobec powyższego akcje już istniejące mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego nie wcześniej niż po
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego i ich asymilacji z akcjami nowej emisji, jeżeli będą przemawiać za tym
szczególne okoliczności określone powyżej.
W przypadku niedojścia emisji Akcji serii C do skutku, Emitent nie będzie ubiegał się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym akcji istniejących na podstawie niniejszego Prospektu.

6.2.

Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone do obrotu akcje tej
samej klasy, co Akcje Oferowane lub dopuszczane do obrotu

Obecnie Akcje Emitenta nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym.

6.3.

Informacja na temat papierów wartościowych będących przedmiotem subskrypcji lub
plasowania jednocześnie lub prawie jednocześnie co tworzone papiery wartościowe
będące przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym

Nie są tworzone, ani nie są przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym, żadne inne papiery
wartościowe tej samej lub innej klasy, co Akcje Oferowane i oczekujące dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

6.4.

Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako
pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania
ofert kupna i sprzedaży (bid i offer), oraz podstawowych warunków ich zobowiązania

Żaden z podmiotów nie posiada zobowiązania do działania jako pośrednik w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając
płynność akcji Emitenta za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży („bid” i „offer”).

6.5.

Działania stabilizacyjne

Obecnie Emitent nie przewiduje działań stabilizacyjnych.

7.

Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą

7.1.

Osoby sprzedające i ich powiązania z Emitentem

W Dacie Prospektu, w ramach Oferty Publicznej, właścicielami papierów wartościowych objętych sprzedażą są obecni
akcjonariusze Emitenta tj. Edyta Stanek, Maciej Kaszycki oraz Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

7.2.

Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających

W Dacie Prospektu:




Edyta Stanek planuje sprzedaż do 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji serii A,
Maciej Kaszycki planuje sprzedaż do 135.600 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset) Akcji serii B1,
Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością planuje sprzedaż do 215.000 (słownie: dwieście piętnaście
tysięcy) Akcji serii B.

Akcje serii A, B i B1 są akcjami na okaziciela.

7.3.

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”

Obowiązujące w Dacie Prospektu umowy typu lock-up opisano w punkcie 4.8.2. części IV Prospektu.

8.
8.1.

Koszty emisji lub oferty
Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich kosztów emisji
lub oferty

Ze względu na fakt, iż w Dacie Prospektu nie jest znana Cena Akcji Oferowanych, niemożliwe jest precyzyjne określenie
wielkości wpływów brutto z emisji Akcji serii C. Spółka planuje pozyskać z emisji Akcji Serii C środki pieniężne netto w kwocie
ok. 35 mln zł. Całkowite szacunkowe koszty emisji Akcji serii C wyniosą maksymalnie ok. 2 mln zł, w tym:
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do 1,85 mln zł – maksymalny szacunkowy koszt sporządzenia Prospektu Emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa i oferowania Akcji serii C (w tym prowizja za plasowanie),
0,15 mln zł – szacunkowy koszt promocji marketingowej oraz pozostałe koszty przygotowania i przeprowadzenia
planowanej Oferty.

Złożenie zapisu na Akcje Serii C nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien jednak zwrócić uwagę na inne
koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Serii C, w tym w szczególności koszty prowizji maklerskiej na złożenie
zlecenia/zapisu, założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego, oraz inne możliwe koszty bankowe związane
z dokonywaniem wpłaty na Akcje Serii C.
Szczegółowe informacje na temat rzeczywistych kosztów Oferty zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości
w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Koszty plasowania Akcji Sprzedawanych obciążają Akcjonariuszy Sprzedających.

9.

Rozwodnienie

Według najlepszej wiedzy Zarządu według stanu w Dacie Prospektu akcjonariat Emitenta przedstawiał się następująco:

Tabela: Struktura Akcjonariatu Emitenta w Dacie Prospektu
Akcjonariusz

Liczba Akcji (szt.)

Seria Akcji

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)

Edyta Stanek

2 000 000

A, A1

45,79%

47,11%

Dawid Cycoń

2 000 000

A, A1

45,79%

47,11%

Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

215 000

B

4,92%

3,38%

Pozostali

153 132

B1, B2

3,51%

2,40%

4 368 132

-

100,0%

100,0%

Razem

Źródło: Emitent

9.1.

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą

Tabela: Struktura akcjonariatu Emitenta po ofercie przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii C zostaną w niej objęte oraz
wszystkie oferowane do sprzedaży Akcje zostaną sprzedane
Akcjonariusz

Liczba Akcji (szt.)

Seria Akcji

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)

Edyta Stanek

1 800 000

A, A1

31,86%

36,60%

Dawid Cycoń

2 000 000

A, A1

35,40%

39,22%

0

B

0,00%

0,00%

17 532

B2

0,31%

0,23%

Nowi akcjonariusze

1 832 468

A, B, B1, C

32,43%

23,95%

Razem

5 650 000

-

100,00%

100,00%

Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Pozostali

Źródło: Emitent

Tabela: Struktura akcjonariatu Emitenta po ofercie przy założeniu, że wszystkie Akcje Serii C zostaną w niej objęte oraz
oferowane do sprzedaży Akcje nie zostaną sprzedane
Liczba Akcji (szt.)

Seria Akcji

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)

Edyta Stanek

2 000 000

A, A1

35,40%

39,22%

Dawid Cycoń

2 000 000

A, A1

35,40%

39,22%

Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

215 000

B

3,81%

2,81%

Pozostali

153 132

B1, B2

2,71%

2,00%

Nowi akcjonariusze

1 281 868

C

22,69%

16,76%

Razem

5 650 000

-

100,00%

100,00%

Akcjonariusz

Źródło: Emitent

209

Część IV – Dokument Ofertowy
Newberg ML SPV Sp. z o.o. jest kontrolowana bezpośrednio przez Newberg Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,
która posiada 80 udziałów w tej spółce, tj. 2/3 wszystkich istniejących udziałów. Pośrednią kontrolę nad Newberg ML SPV Sp. z o.o.
sprawuje Newberg Investments Sp. z o.o. (jako komplementariusz Newberg Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.),
Newberg Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (będący jedynym wspólnikiem Newberg Investments Sp. z o.o.) oraz Leszek Pamuła
(z uwagi na sprawowanie kontroli nad Newberg Investment Fundusz Inwestycyjny Zamknięty).

9.2.

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy należy
podać wielkość i wartość natychmiastowego rozwodnienia, w przypadku jeśli nie
obejmą oni nowej oferty

Nie dotyczy.

10.
10.1.

Informacje dodatkowe
Zakres działań doradców

Informacje dotyczące doradców związanych z Emisją Akcji oraz opis zakresu ich działań zostały przedstawione w punkcie 1
Części III oraz punkcie 3.3 Części IV Prospektu Emisyjnego.

10.2.

Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych
biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport

W Części IV Prospektu Emisyjnego nie zamieszczono żadnych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez
biegłego rewidenta, oraz odnośnie których sporządził on jakikolwiek raport lub opinię.

10.3.

Informacje o ekspertach

W Części IV Prospektu Emisyjnego nie zamieszczono raportów ani oświadczeń ekspertów.

10.4.

Informacje uzyskane od osób trzecich

W Części IV Prospektu Emisyjnego nie zostały zamieszczone żadne informacje pochodzących od osób trzecich.
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Definicje i skróty – część ogólna
Akcje, Akcje Emitenta,
Akcje Spółki

Akcje serii A, Akcje serii A1, Akcje serii B, Akcje serii B1, Akcje serii B2, Akcje serii C,
Akcje serii D

Akcje Istniejące

Akcje serii A, Akcje serii A1, Akcje serii B, Akcje serii B1, Akcje serii B, Akcje serii B2

Akcje serii A

2.000.000 Akcji serii A Emitenta

Akcje serii A1

2.000.000 Akcji serii A1 Emitenta imiennych uprzywilejowanych co do głosu

Akcje serii B

215.000 Akcji serii B Emitenta

Akcje serii B1

135.600 Akcji serii B1 Emitenta

Akcje serii B2

17.532 Akcji serii B2 Emitenta

Akcje serii C

do 1.281.868 Akcji serii C oferowanych do objęcia na podstawie Prospektu

Akcje serii D

nie więcej niż 169.500 akcji serii D Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały
opisanej w punkcie 17.3. części III Prospektu

Akcje Oferowane

do 1.281.868 Akcji serii C, do 215.000 Akcji serii B, do 200.000 Akcji serii A oraz do
135.600 Akcji serii B1 Emitenta oferowanych na podstawie Prospektu

Akcje Sprzedawane

do 215.000 Akcji serii B, do 200.000 Akcji serii A oraz do 135.600 Akcji serii B1

Akcjonariusz Sprzedający

Newberg ML SPV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oferujący do sprzedaży do
215.000 Akcji serii B, Edyta Stanek oferująca do sprzedaży do 200.000 Akcji serii A oraz
Maciej Kaszycki oferujący do sprzedaży do 135.600 Akcji serii B1

CAGR

(ang. Compound Annual Growth Rate), skumulowany roczny wskaźnik wzrostu – jest to
średni wskaźnik rocznego wzrostu w badanym okresie

Cena Akcji Oferowanych

cena emisyjna Akcji serii C oraz cena sprzedaży Akcji serii B, Akcji serii B1 oraz Akcji
serii A

CPI

indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany w Polsce przez GUS

Data Prospektu, Data
Zatwierdzenia Prospektu

dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu

Deklaracja

oświadczenie składane przez Inwestorów zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych
na zasadach określonych w Prospekcie

Doradca finansowy

ADDVENTURE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Dyspozycja Deponowania

oświadczenie Inwestora o rachunku papierów wartościowych, na którym zaksięgowane
powinny zostać objęte (nabyte) przez Inwestora Akcje Oferowane

Dz. U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U.UE.L.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej serii L

Dz. Urz.

Dziennik Urzędowy

dzień roboczy

każdy dzień nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy w Rzeczpospolitej
Polskiej

EBIT

zysk z działalności operacyjnej

EBITDA

zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, EBITDA nie jest miarą
wyników operacyjnych ani płynności według MSR/MSSF. EBITDA jest miarą stosowaną
przez Emitenta w zarządzaniu jej działalnością. Wielkość ta jest powszechnie
stosowana przez inwestorów w celu spójnego porównania wyników jednostek bez
uwzględniania przychodów i kosztów finansowych oraz amortyzacji, która może różnić
się znacznie, zależnie od przyjętych w poszczególnych spółkach szacunków
dotyczących pozostałego okresu ekonomicznego użytkowania środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych. W związku z tym EBITDA został zaprezentowany
w niniejszym Prospekcie, aby umożliwić pełniejszą analizę wyników działalności Grupy
Emitenta w porównaniu z innymi podmiotami. Nie należy jednak rozpatrywać EBITDA
niezależnie od wyników z działalności ustalonych zgodnie z MSSF. Ponieważ EBITDA
nie posiada jednolitej definicji, EBITDA prezentowany przez Emitenta może być
nieporównywalny z EBITDA prezentowanym przez inne spółki

Emitent, ML SYSTEM, Spółka

ML SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu

euro, EUR

prawny środek płatniczy obowiązujący w krajach Europejskiej Unii Walutowej
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Giełda, GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Grupa Emitenta

Emitent (ML SYSTEM S.A.) oraz spółka zależna Emitenta w Dacie Prospektu
(ML SYSTEM+ Sp. z o.o.)

GUS

Główny Urząd Statystyczny

Inwestor

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej,
będąca zarówno rezydentem, jak i nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa
Dewizowego

Inwestor Indywidualny

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej,
będąca zarówno rezydentem, jak i nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa
Dewizowego

Inwestor Instytucjonalny

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej,
będąca zarówno rezydentem, jak i nierezydentem w rozumieniu przepisów Prawa
Dewizowego, która otrzymała zaproszenie do złożenia zapisu w transzy inwestorów
instytucjonalnych

IRR

(ang. Internal Rate of Return), wewnętrzna stopa zwrotu

Kc, Kodeks cywilny

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93,
z późn. zm.)

KDPW, Krajowy Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

KNF, Komisja

Komisja Nadzoru Finansowego

Komunikat Aktualizujący

Komunikat aktualizujący do Prospektu, o którym mowa w art. 52 Ustawy o Ofercie

Kpk, Kodeks postępowania
karnego

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. (Dz. U.Nr 89, poz.
555, z późn. zm.)

Kpc, Kodeks postępowania
cywilnego

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z późn. zm.)

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

Ksh, Kodeks spółek handlowych

ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037, z późn. zm.)

Księga Popytu

rejestr składanych przez Inwestorów Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji
Oferowanych

KW

Księga wieczysta

Lista Wstępnego Przydziału, Lista

Lista inwestorów uprawnionych do subskrybowania Akcji Oferowanych w Transzy
Inwestorów Indywidualnych, sporządzona przez Zarząd Spółki w porozumieniu
z Oferującym na podstawie wyników Księgi Popytu

MP

Monitor Polski

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

MSR 24

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – Ujawnianie informacji na temat
podmiotów powiązanych (Dz.U.UE.L 320/146)

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

ML SYSTEM S.A. (ML SYSTEM)

Emitent

ML SYSTEM+ Sp. z o.o.

Spółka zależna Emitenta

NBP

Narodowy Bank Polski

NFOŚ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NPV

(ang. Net Present Value), wartość bieżąca netto

Obecni Akcjonariusze

akcjonariusze Emitenta w Dacie Prospektu

Oferta, Oferta Publiczna,
Publiczna Oferta

oferta objęcia do 1.281.868 Akcji serii C oraz oferta sprzedaży do 215.000 Akcji serii B,
do 135.600 Akcji serii B1 oraz do 200.000 Akcji serii A

Oferujący

VESTOR Dom Maklerski S.A. w Warszawie

Ordynacja Podatkowa

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749,
z późn. zm.)

PAP

Polska Agencja Prasowa S.A.

PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
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PDA, Prawo do Akcji

Prawo do Akcji serii C w rozumieniu Ustawy o Obrocie

PKB

Produkt Krajowy Brutto

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności – wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 24grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251,
poz. 1885, z późn. zm.)

PLN, złoty, zł,

prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej

POK

Punkt Obsługi Klienta Oferującego

Prawo Bankowe

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz.1376, z późn.
zm.)

Prawo Dewizowe

ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 826)

Prawo Zamówień Publicznych

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

Prospekt, Prospekt Emisyjny

niniejszy prospekt emisyjny w rozumieniu Ustawy o Ofercie

Przedział Cenowy

przedział, w ramach którego ustalona zostanie Cena Emisyjna

Przewodniczący

przewodniczący Rady Nadzorczej

Publiczna Oferta

patrz definicja Oferty

PZR

Polskie Zasady Rachunkowości

Rada Nadzorcza

rada nadzorcza Emitenta

Raport Bieżący

Forma, w jakiej realizowane są obowiązki informacyjne spółek publicznych określone
w art. 56 Ustawy o Ofercie lub Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu

Rekomendacja CESR

Rekomendacje w sprawie spójnej implementacji Rozporządzenia Komisji Europejskiej
nr 809/2004 o prospekcie, wydane przez Komitet Europejskich Regulatorów Rynku
Papierów Wartościowych

Regulamin GPW, Regulamin
Giełdy

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – uchwalony Uchwałą
Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia
2006 r., z późniejszymi zmianami

Regulamin Rady Nadzorczej

regulamin Rady Nadzorczej Spółki

Regulamin KDPW

Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, stanowiący załącznik do
uchwały Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Nr 8/58/98 z dnia 24 lipca 1998 r. (z późn. zm.)

Regulamin Walnego
Zgromadzenia

regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki

Regulamin Zarządu

regulamin Zarządu Spółki

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 roku w sprawie nadużyć na rynku

Rozporządzenie nr 1303/2013

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Rozporządzenie nr 1606/2002

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca
2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości
(Dz.U.UE.L.2002.243.1)

Rozporządzenie nr 2016/522

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków
centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku,
progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości
publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót
w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące
obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia

Rozporządzenie Komisji (WE) nr

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. wdrażające
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809/2004

Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie
i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam
(Dz.U.UE.L.2004.149.1, z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Rady w Sprawie
Koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) NR 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia
przedsiębiorstw) (Dz.U.UE.L.2004.24.1)

Rozporządzenie o Rynku
Oficjalnych Notowań

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych
warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. Nr 84, poz. 547)

Rozporządzenie ws. Koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) NR 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia
przedsiębiorstw) (Dz.U.UE.L.2004.24.1 z dnia 2004.01.29)

RP

Rzeczpospolita Polska

RPP

Rada Polityki Pieniężnej

SA, S.A.

spółka akcyjna

Sekretarz

sekretarz Rady Nadzorczej

Spółka

patrz definicja Emitenta

Sp. z o.o., sp. z o.o.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Statut

Statut Emitenta

Szczegółowe Zasady Działania
KDPW

Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
stanowiące załącznik do uchwały Nr 1128/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A. z dnia 15 grudnia 2011 r. z późn. zm.)

Szczegółowe Zasady Obrotu
Giełdowego

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP uchwalone Uchwałą Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 1038/2012 z dnia 17 października
2012 r. z późniejszymi zmianami

Uchwała Emisyjna

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 stycznia 2018 r.
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C,
zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, B1,
B2, C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym
systemie obrotu i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów
o rejestrację akcji serii A, B, B1, B2, C i praw do akcji serii C w depozycie papierów
wartościowych

UE

Unia Europejska

Umowa Lock-up

umowa opisana w Punkcie 4.8.2. Części IV Prospektu

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

USD, dolar

prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki

Ustawa o Biegłych Rewidentach,
Firmach Audytorskich oraz
Nadzorze Publicznym

ustawa z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089 ze zm.)

Ustawa o Funduszach
Inwestycyjnych

ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2016.1896 t.j. z dnia 2016.11.25 ze
zm.)

Ustawa o Krajowym Rejestrze
Sądowym

ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.)

Ustawa o Nadzorze

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz.
1537, z późn. zm.)

Ustawa o Niektórych
Zabezpieczeniach Finansowych

ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych
(Dz.U.2016.891 t.j. z dnia 2016.06.22 ze zm.)

Ustawa o Obrocie

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r.
Nr 211, poz.1384, z późn. zm.)

Ustawa o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.)
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Ustawa o Ofercie

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439, z późn. zm.)

Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2012 r., poz. 361, 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 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)

Ustawa o Podatku od Czynności
Cywilnoprawnych

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U.
z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.)

Ustawa o Podatku od Spadków i
Darowizn

ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., Nr 93,
poz. 768 z późn. zm.)

Ustawa o Prawie Autorskim i
Prawach Pokrewnych

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.,
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

Ustawa o Rachunkowości

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.,poz.330, z późn.
zm.)

Ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r.,
poz.672, z późn. zm.)

Walne Zgromadzenie

walne zgromadzenie Emitenta

WIBOR

Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim
rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na
pieniężnym rynku bankowym

Wiceprzewodniczący

wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Współoferujący

Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. w Warszawie

WZ, NWZ, ZWZ

Walne Zgromadzenie,
Zgromadzenie

Zapis

Zapis na Akcje Oferowane

Zaproszenie

imienne zaproszenie do złożenia i opłacenia zapisu na Akcje Oferowane kierowane do
Inwestorów w Transzy Inwestorów Indywidualnych zgodnie z zasadami określonymi
w Prospekcie

Zasady Dobrych Praktyk

zasady określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”,
stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada
2012 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, obowiązującym od 1 stycznia
2013 roku, którego pełna treść znajduje się na stronie internetowej dedykowanej
zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem: http :// www . corp-gov.gpw.pl

Nadzwyczajne

Walne

Zgromadzenie,

o

Zarząd

Zwyczajne

Walne

o

zarząd Emitenta

Definicje i skróty – część specjalistyczna
AFM

mikroskop sił atomowych, urządzenie służące do charakteryzacji powierzchni badanego
materiału ze zdolnością rozdzielczą rzędu atomowego. Dodatkowo pomiary przy użyciu
AFM pozwalają na wyznaczenie takich wielkości jak: przewodność elektryczna, rozkład
ładunku elektrostatycznego, tarcie, adhezja, struktura domen magnetycznych czy
przewodność termiczna

ALD, technologia ALD

Osadzanie warstw Atomowych (ang. Atomic layer deposition) – technika pozwalająca na
wzrastanie cienkich warstwy polegająca na naprzemiennym podawaniu gazowych
reagentów (zwanych prekursorami) do komory reakcyjnej. Na podłożu, w wyniku reakcji
chemicznej, jest osadzana warstwa danego materiału. Metoda ta doskonale nadaje się
do osadzania tlenków izolujących w strukturach elektronicznych (tj. tranzystory, pamięci
półprzewodnikowe), warstw półprzewodnikowych oraz przezroczystych elektrod
w urządzeniach elektronicznych i fotowoltaicznych, a także warstw o właściwościach
ferroelektrycznych.

BIPV

(ang. Building Integrated Photovoltaics), technologia wprowadzenia rozwiązań z zakresu
fotowoltaiki w budynkach przez zastępowanie tradycyjnych materiałów budowlanych
(np. pokrycia dachowe, szyby fasadowe, okna) elementami fotowoltaicznymi. Dzięki
takiemu zabiegowi obniża się końcowy koszt systemów fotowoltaicznych, a budynki
mogą stać się samowystarczalne pod względem zasilania
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BMS

(ang. Building Managment Systems) zaawansowany system zarządzania budynkiem
obejmujący swoim zakresem monitoring, nadzór i sterowanie elementami takimi jak:
wentylacja, instalacje grzewcze i chłodnicze, oświetlenie, instalacje fotowoltaiczne,
elektryczne.

CBME

Centrum Badawcze Mikroukładów Elektronicznych ML SYSTEM S.A.

CCTV

(ang. Closed-Circuit TeleVision) tzw. telewizja dozorowa, system pozwalający na
śledzenie z odległości zdarzeń rejestrowanych przez jedną do nawet kilkuset kamer
przemysłowych jednocześnie. W skład systemu wchodzą głównie rejestratory i kamery,
z których obraz jest transmitowany do centrum odbiorczego, gdzie personel na
monitorach może obserwować rejestrowane zdarzenia

CdTe

(ang. Cadmium Telluride) Tellurek Kadmu – materiał półprzewodnikowy wykorzystywany
do produkcji cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych. Moduły oparte na CdTe
odznaczają się najmniejszym kosztem wykonania, najszybszym zwrotem inwestycji
i najmniejszym śladem węglowym z pośród wszystkich technologii fotowoltaicznych.
Osiągają sprawności do 21% w warunkach laboratoryjnych i około 17% w przemyśle.

CIGS

(ang. Copper Indium Gallium (di)Selenide) materiał półprzewodnikowy wykorzystywany
do produkcji cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych. Materiał CIGS odznacza się
możliwością osadzania na giętkich podłożach oraz niską wagą. Osiągają sprawności do
22% w warunkach laboratoryjnych i około 16% w przemyśle.

DC, napięcie DC

(ang. direct current) prąd stały, jednym z najpopularniejszych źródeł prądu (napięcia)
stałego jest bateria

DSO

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) system przewodowego ostrzegania osób
znajdujących się w obiektach, gdy występuje zagrożenie zdrowia i życia użytkowników,
zwłaszcza w sytuacji zagrożenia pożarem lub innych sytuacjach wymagających szybkiej
ewakuacji dużej liczby osób.

DSSC, ogniwa DSSC

DSSC – (ang. Dye Sensitized Solar Cells) Ogniwa słoneczne uczulane barwnikowo.
Ogniwa DSSC nie posiadają typowego złącza p-n. Konwersja energii słonecznej
w energię elektryczną zachodzi na skutek ciągu przemian fotoelektrochemicznych
podobnych do procesu fotosyntezy u roślin. Tego typu ogniwa należą do tzw. III
generacji ogniw słonecznych. Ich główną zaletą jest transparentność i niski koszt
produkcji.

EVA Save

folia laminacyjna o podniesionych parametrach odporności na wilgoć. Dodatkowo
charakteryzuje się wysoką przejrzystością, łatwością laminowania, brakiem odbarwień
i zamgleń i pęcherzy powietrza, wysoka izolacyjnością akustyczną. Może ona być
stosowana w konstrukcjach na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

Fasada wentylowana

Fasada wentylowana – fasada posiadająca szczelinę powietrzną miedzy okładziną
elewacyjną a izolacją termiczną. Rozwiązanie stosowane gdy trzeba dopasować nową
funkcjonalność i formę architektoniczną do istniejącego obiektu.

FCBR

Fotowoltaiczne Centrum Badawczo-Rozwojowego ML System S.A. funkcjonujące
w strukturze ML System od 2012 roku, prowadzi badania naukowe oraz prace
rozwojowe zarówno na własne potrzeby jak i na zlecenie, głównie w obszarze
nanotechnologii, charakteryzacji i wytwarzania materiałów i warstw przewodzących,
półprzewodnikowych i pasywacyjnych.

GDS

Spektrometr z wyładowaniem jarzeniowym używany do analizy cienkich i grubych
warstw pod kątem ustalenia w sposób ilościowy i jakościowy składu chemicznego.
Pozwala na ultraszybką analizę pierwiastkową profili głębokościowych. Dzięki
zastosowaniu techniki wzbudzenia jarzeniowego, materiał próbki jest równomiernie
rozpylany z powierzchni próbki (rozpylanie katodowe). Brak efektu termicznego podczas
rozpylania czyni tę technikę idealnym narzędziem do analiz w trudnych aplikacjach.
GDS pozwala uzyskać wynik pełnego składu chemicznego (od ppm do 100%) w ciągu
kilku minut. Wszystkie pierwiastki są oznaczane jednocześnie, co zwiększa wydajność
procesu analitycznego i zmniejsza koszty analiz.

Gorilla Glass

Gorilla glass – to chemicznie hartowane szkło z alkalicznego glinokrzemianu firmy
Corning.

IdeaLab

Projekt pn. „Idea Lab – Rozwój istniejącego zaplecza B+R ML System”, umowa
o dofinansowanie Nr RPPK.01.02.00-18-0022/16-00 z 31 sierpnia 2017 r

ITS

(ang. Intelligent/Integrated Transportation Systems), inteligentne systemy sterowania
ruchem transportowym
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Kropka kwantowa, QD

Nano kryształ półprzewodnikowy scharakteryzowany kwantyzacją poziomów
energetycznych wynikającą z ograniczeń ruchu elektronów we wszystkich trzech
kierunkach. Z tego powodu kropki kwantowe określa się też mianem sztucznych
atomów. Kropki kwantowe modyfikowane właściwymi ligandami mogą mieć
zastosowanie nanoelektronice, fotowoltaice, a także w znakowaniu powierzchni
komórek i struktur wewnątrzkomórkowych, do śledzenia dynamiki recyrkulacji
receptorów powierzchni błony komórkowej (ang. quantum dots)

Lamela (ML LAMELA)

element architektury, którego główną funkcją jest osłona przeciwsłoneczna. Skupiają
w sobie ogromny potencjał kreowania wizerunku zewnętrznego budynku oraz estetyki
wnętrz, jak również pełniący kluczowe funkcje w kształtowaniu warunków środowiska
wewnętrznego budynku oraz jego energooszczędności. Wyposażone w funkcję regulacji
kąta ustawienia lamel co 10 stopni. W systemach ruchomych zintegrowane w słupach
nośnych siłowniki i układy przeniesienia napędu umożliwiają płynną regulację kąta
nachylenia lamel

Live Lab

Laboratorium doświadczalne ML System – demonstrator rozwiązań BIPV w warunkach
rzeczywistych, element projektu pn. „Idea Lab – Rozwój istniejącego zaplecza B+R
ML System”

MEG, efekt MEG

(ang. Multiple Excitons Generation) – efekt ten występuje, kiedy energia absorbowanego
fotonu jest większa niż przerwa energetyczna półprzewodnika, co w konsekwencji
prowadzi do wytworzenia więcej niż jednej pary elektron – dziura

Multibusbar

technologia wykorzystania większej ilości grubych ścieżek metalizacji w ogniwach
krzemowych mająca na celu zmniejszenia strat rezystancyjnych. Obecnie
najpopularniejsze są ogniwa cztero- i pięciobusbarowe. konstrukcja multibusbar’owa
umożliwia wyższą wydajność ogniw i modułów w porównaniu do konstrukcji z np.
3-busbar’owa architekturą ogniwa słonecznego, jednocześnie redukując ilość srebra
potrzebną na przednią elektrodę.

NoFrost

technologia zastosowania szyby grzewczej w celu usunięcia zalegających opadów
śniegu i pokrywy lodowej z powierzchni modułu. Ma ona na celu zwiększenie uzysku
energetycznego i zmniejszenie kosztów utrzymania systemu.

OZE

Odnawialne źródła energii

PV, fotowoltaika

(ang. photovoltaics) dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła
słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego
z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego

PVBB +

Multibusbarowy, semielastyczny moduł fotowoltaiczny. Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020 przez ML System S.A.

PV Glass +

fotoniczna wielofunkcyjna szyba zespolona. Projekt realizowany w ML System S.A.
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I:
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania
kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MSP

PVS, ogniwa PVS

Perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne charakteryzują się wysoką wydajnością,
możliwością depozycji na dowolnym podłożu i niskimi kosztami wytwarzania oraz
łatwością procesów skalowania do wielkości predykcyjnych. obecnie trwają prace na
zwiększeniem stabilności tych ogniw oraz wyeliminowaniem obecnego w nich ołowiu.

QDSC, ogniwa QDSC

(ang. Quantum Dot Solar Cell) – ogniwo III generacji oparte na absorberach
promieniowania elektromagnetycznego – kropkach kwantowych, pozwalające na
konwersję energii słonecznej na energię elektryczną.

Quantum Glass

cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego

QSC

QDSC, ogniwo QDSC

Smart City, idea Smart City

inteligentne miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu
zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów
składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców. Duża rola technologii
IT.

SSWiN, system SSWiN

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

STEM

Skaningowy mikroskop elektronowy 3D jest wszechstronnym instrumentem pozwalającym
na określanie właściwości materiałów i ich składu pierwiastkowego. Obrazowanie próbek
można przeprowadzać w trzech trybach: wysokiej próżni, niskiej próżni. Dodatkowo
posiada układ badania dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych pozwalający na
obrazowanie/określanie orientacji ziaren krystalograficznych próbek. Umożliwia także
badanie przekrojów poprzecznych za pomocą mikroskopii transmisyjnej (TEM).
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Definicje i skróty
TCO, warstwa TCO

(ang. Transparent Conductive Oxide) – przezroczyste tlenki przewodzące
wykorzystywane w urządzeniach optoelektronicznych, nanoszone w postaci cienkiego
filmu na powierzchnie. Wykazują bardzo dobrą przezroczystość dla światła w zakresie
widzialnym promieniowania optycznego z jednoczesnym dobrym przewodnictwem
elektrycznym. Przykładami mogą byc tlenek cyny domieszkowany fluorem (FTO,
fluorine-doped tin oxide, SnO2:F), tlenek cyny domieszkowany glinem.

TiO2

Tlenek tytanu, Biała substancja, nierozpuszczalna w wodzie, Stanowi najtrwalszy,
obojętny chemicznie, biały pigment. Istnieją trzy polimorficzne odmiany TiO2
występujące w przyrodzie w postaci minerałów. Są to: tetragonalne rutyl i anataz oraz
rombowy brukit. Czysty tlenek tytanu (IV) jest półprzewodnikiem typu n. Różnica energii
pomiędzy pasmem walencyjnym a pasmem przewodnictwa (przerwa wzbroniona Eg)
wynosi około 3eV co odpowiada energii fali o długości około 413 nm.

UltraPV

ultralekki system paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV. Projekt realizowany przez
ML System S.A. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20202,
Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie
wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

UV

Ultrafiolet, nadfiolet, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie nadfioletowe,
promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 10 nm do 400 nm, niewidzialne
dla człowieka, ze względu na skutki działania promieniowania ultrafioletowego na
organizmy żywe wyróżnia się UV-C, UV-B oraz UV-A (różniące się długością fali)

Wp

(ang. Watt peak) jednostka nominalna mocy modułów fotowoltaicznych (moc
szczytowa), w fotowoltaice jednostka używana powszechnie jako skala porównawcza
technicznych możliwości modułów słonecznych

AFM

mikroskop sił atomowych, urządzenie służące do charakteryzacji powierzchni badanego
materiału ze zdolnością rozdzielczą rzędu atomowego. Dodatkowo pomiary przy użyciu
AFM pozwalają na wyznaczenie takich wielkości jak: przewodność elektryczna, rozkład
ładunku elektrostatycznego, tarcie, adhezja, struktura domen magnetycznych czy
przewodność termiczna
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CZĘŚĆ FINANSOWA
1.

Historyczne informacje finansowe

1.1.

Opinia biegłego rewidenta z badania historycznych informacji finansowych

1.1.1.

Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Akcjonariuszy ML System Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
w której jednostką dominującą jest ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, na które składają się:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowane
sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym i skonsolidowane
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku oraz informacja dodatkowa
zawierająca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia
(„sprawozdanie finansowe”).

Odpowiedzialność kierownika jednostki dominującej i osób sprawujących nadzór za skonsolidowane sprawozdanie
finansowe
Zarząd ML System S.A. jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i za jego
rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem ML System S.A. Zarząd ML System S.A. jest
również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zarząd ML System S.A. oraz członkowie Rady Nadzorczej ML System
S.A. są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane
w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny
i jasny obraz sytuacjii majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy kapitałowej ML System S.A. zgodnie
z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1)

ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),

2)

Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą
nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm.

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób,
aby uzyskać wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.
Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od
oceny ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub
błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie
dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę dominującą skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontroli wewnętrznej. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki dominującej wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej
prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy kapitałowej ML System S.A. ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia spraw Grupy kapitałowej przez Zarząd ML System S.A. obecnie lub w przyszłości.
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do
wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:




przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy kapitałowej ML System S.A. na dzień
31 grudnia 2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej
i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi grupę kapitałową przepisami prawa statutem ML System S.A.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności
Nasza opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności Grupy
kapitałowej ML System S.A.
Za sporządzenie sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej ML System S.A. zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa jest odpowiedzialny zarząd ML System S.A. Ponadto Zarząd
ML System S.A. oraz członkowie Rady Nadzorczej ML System S.A. są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
z działalności Grupy kapitałowej spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy sprawozdanie
z działalności Grupy kapitałowej ML System S.A. zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne
z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także złożenie
oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Grupie kapitałowej ML System S.A. i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy kapitałowej ML System
S.A. istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.
Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej ML System S.A. zostało sporządzone zgodnie
z mającymi zastosowanie przepisami jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Grupie kapitałowej ML System S.A. i jej otoczeniu uzyskanej
podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności Grupy
kapitałowej Ml System S.A. istotnych zniekształceń.

...........................................................................................................
Ewa Sieklińska
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 9771
działający w imieniu
POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
wpisanej na listę firm audytorskich
pod pozycją 1806
Data sprawozdania z badania: 29 marca 2018 roku
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1.1.2.

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za lata 2014-2016

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania historycznych informacji finansowych
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej ML SYSTEM S.A.

Na potrzeby prospektu emisyjnego ML SYSTEM S.A. oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz
rozpowszechniania reklam (Dz.Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r. z póź.zm.), przeprowadziliśmy badanie prezentowanego
w niniejszym prospekcie emisyjnym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML SYSTEM, dla
której ML System S.A. jest jednostką dominującą, na które składają się skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na dzień 31.12.2016 r., oraz dane porównywalne na dzień 31.12.2015 r. i 31.12.2014 r., skonsolidowane
sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okresy
od 1.01.2016 do 31.12.2016 r., oraz dane porównywalne za okresy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. i od 01.01.2014 do
31.12.2014 r. oraz dodatkowe informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmujące
informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające, zwanych dalej historycznymi informacjami
finansowymi.
Za przedstawione historyczne informacje finansowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004, jak
również prawidłowość ich ustalenia zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości finansowej i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej odpowiedzialny jest Zarząd ML SYSTEM S.A.
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o rzetelności i jasności prezentowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym
historycznych informacji finansowych.
Badanie historycznych informacji finansowych przeprowadziliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stosownie do
postanowień:
1.
2.

rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą o rachunkowości, oraz
krajowych standardów rewizji finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania, wydanych przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii, czy historyczne informacje finansowe
nie zawierają istotnych błędów. Badanie obejmowało w szczególności sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową
– dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w historycznych informacjach finansowych,
a także ocenę stosowanej polityki rachunkowości, dokonanych przez Zarząd ML SYSTEM S.A. znaczących szacunków oraz
ogólną ocenę prezentowanych historycznych informacji finansowych.
Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie zapewniło nam wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii.
W naszej opinii historyczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przedstawiają
rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy
Kapitałowej ML SYSTEM S.A. w za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2016 r., oraz lata porównywalne zakończone
31.12.2015 r. i 31.12.2014 r.
...........................................
Ewa Sieklińska
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 9771
Przeprowadzający badanie w imieniu
POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków,
wpisanej na listę firm audytorskich pod poz. 1806

Kraków, dnia 12 października 2017 roku
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1.2.

Historyczne informacje finansowe

1.2.1.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 r.

SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GRUPY KAPITAŁOWEJ
ML SYSTEM S.A.
ZA ROK 2017

Zaczernie, 28 marzec 2018 r.
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017 GRUPY KAPITAŁOWEJ ML
SYSTEM S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Nota w
informacji
dodatkowej

Stan na dzień:
31.12.2017

31.12.2016

97 012

67 592

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

1

90 657

61 370

Wartości niematerialne

2

5 727

5 606

Wartość firmy

3

15

15

Należności długoterminowe

4

613

538

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6

0

63

38 465

24 684

Aktywa obrotowe
Zapasy

7

5 320

7 234

Należności handlowe oraz pozostałe należności

8

20 631

15 767

Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych

8,9

9 792

0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

10

2 375

1 586

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

11

347

97

135 477

92 276

35 702

24 464

RAZEM AKTYWA
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy

13

4 368

4 000

Kapitał zapasowy

14

24 128

18 872

4 649

0

1 134

-546

6 072

2 138

ZOBOWIĄZANIA

99 775

67 812

Zobowiązania długoterminowe

58 080

40 088

– w tym z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Zyski zatrzymane

14

Wynik finansowy netto

Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

15

20

18

Pozostałe rezerwy długoterminowe

16

338

203

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

17

19 729

15 261

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

17,21
18

Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

440

576

36 804

23 810

749

220

41 695

27 724

Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

19

1

1

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

19

140

3 186

17

14 474

12 385

396

324

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego

17,21

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

20

22 625

9 093

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

18

4 059

2 735

135 477

92 276

RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

Noty zaprezentowane na stronach 22-75 stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
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Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Nota w
informacji
dodatkowej

Okres obrotowy:
01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

54 348

34 550

50 951

31 531

3 397

3 019

40 773

22 293

38 329

20 034

2 444

2 259

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

24,25

Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszt własny sprzedaży

26

Koszt własny sprzedanych produktów i usług
Koszt własny sprzedanych towarów, materiałów
Zysk brutto ze sprzedaży

13 575

12 257

Koszty sprzedaży

26

224

30

Koszty ogólnego zarządu

26

7 298

11 345

Pozostałe przychody operacyjne netto

27

8 118

6 924

Pozostałe koszty operacyjne netto

28

6 896

4 984

7 275

2 822

Zysk /(Strata) operacyjny
Przychody finansowe

29

54

7

Koszty finansowe

30

1 256

691

6 073

2 138

Zysk /(Strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy bieżący

31

1

0

Podatek dochodowy odroczony

31

0

0

6 072

2 138

6 072

2 138

Zysk /(Strata) netto za okres obrotowy
Zestawienie Całkowitych Dochodów
Zysk/Strata netto (w PLN)
Inne całkowite dochody
Całkowite dochody ogółem

0

0

6 072

2 138

Zysk/Strata netto na jedną akcję
Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)

35

1,47

5,35

Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)

35

1,47

5,35

Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)

35

1,47

5,35

Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN)

35

1,47

5,35

Noty zaprezentowane na stronach 22-75 stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Nota w
informacji
dodatkowej

Okres obrotowy:
01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

6 073

2 138

-3 125

-5 102

6 533

4 898

-16

3

1 245

724

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty o pozycje

36

Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności netto
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek
Zapłacony podatek dochodowy
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

53

-915

-2 910

3 211

1 915

-3 372

-14 896

-8 474

9 603

2 246

-7

0

546

-2 004

-5 191

-1 419

2 948

-2 964

266

2 434

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych

266

2 434

Wydatki

-31 109

-8 610

Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych

-31 109

-8 510

0

-100

-30 843

-6 176

56 277

26 523

5 018

0

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

32 325

20 611

Inne wpływy finansowe

18 934

5 912

Wydatki

-27 593

-18 244

Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek

-25 956

-16 986

Nabycie aktywów finansowych
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy z tytułu emisji akcji

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu

-593

-345

-1 026

-876

-18

-37

28 684

8 279

789

-861

1 586

2 447

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, w tym

789

-861

– przepływy pieniężne netto

789

-861

2 375

1 586

Zapłacone odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

13

Noty zaprezentowane na stronach 22-75 stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r.

Kapitał zapasowy
Kapitał
z emisji akcji
Kapitał
powyżej ich
podstawowy
wartości
nominalnej
Kapitał własny na dzień 01.01.2017 r.
Zysk netto za okres

Pozostały
kapitał
zapasowy

Zyski
zatrzymane

Wynik
finansowy
netto

Razem
kapitał
własny

4 000

0

18 872

-546

2 138

24 464

0

0

0

0

6 072

6 072

368

4 649

0

0

0

5 017

Przeniesienie wyniku

0

0

2 138

0

-2 138

0

Korekta PSR/MSR

0

0

-1 531

1 680

0

149

4 368

4 649

19 479

1 134

6 072

35 702

Emisja akcji

Kapitał własny na dzień 31.12.2017 r.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

Kapitał zapasowy
Kapitał
z emisji akcji
Kapitał
powyżej ich
podstawowy
wartości
nominalnej
Kapitał własny na dzień 01.01.2016 r.

Pozostały
kapitał
zapasowy

Zyski
zatrzymane

Wynik
finansowy
netto

Razem
kapitał
własny

4 000

0

8 038

0

10 252

22 290

Zysk netto za okres

0

0

0

0

2 138

2 138

Przeniesienie wyniku

0

0

10 813

0

-10 813

0

Korekta PSR/MSR

0

0

0

-561

561

0

Pozostałe zmiany

0

0

21

15

0

36

4 000

0

18 872

-546

2 138

24 464

Kapitał własny na dzień 31.12.2016 r.

Noty zaprezentowane na stronach 22-75 stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.
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WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK 2017 GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.

Informacje ogólne

1. Dane jednostki – Emitenta
Nazwa:

ML System S.A.

Forma prawna:

Spółka akcyjna

Siedziba:

Zaczernie 190G

Podstawowy przedmiot
działalności:

2311Z – Produkcja szkła płaskiego (produkcja wyrobów ze szkła – paneli
fotowoltaicznych)

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w KRS:

0000565236

Numer statystyczny REGON:

180206288

NIP:

5170204997

2. Skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31.12.2017 r.:
Nazwa:

ML System + Sp. z o.o.

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Zaczernie 190 G

Podstawowy przedmiot
działalności:

4329Z – Wykonywanie pozostałych
instalacji budowlanych

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w KRS:

0000471680

Numer statystyczny REGON:

181004641

NIP:

5170363419

Rola Emitenta w Grupie Kapitałowej
Emitent pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcę usług w zakresie wdrażania
zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do
pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. Spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej pełni rolę
wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System na rynkach zagranicznych.

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 31.12.2017 r.

ML System S.A.
udział 100%

ML System + Sp. z o.o.

3. Czas trwania Grupy Kapitałowej
Spółka ML System S.A. i pozostałe jednostki Grupy zostały utworzone na czas nieoznaczony.
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4. Prezentowanie okresy sprawozdawcze
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz za okres od 1 stycznia 2017
roku do 31 grudnia 2017 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku dla
Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej i za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku dla
Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
i Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

5. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład Zarządu Emitenta wchodzili:
Dawid Cycoń

Prezes Zarządu

Anna Warzybok

W-ce Prezes Zarządu (od 1 września 2017 roku)

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzili:
Edyta Stanek

Przewodnicząca Rady

Marcin Pyzik

Członek Rady

Piotr Charzewski

Członek Rady (od 16 marca 2017 roku)

Sylwester Korzeniak

Członek Rady (do 16 marca 2017 roku)

Dnia 5 stycznia 2018 roku odwołano z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Pyzik, natomiast powołano na
Członków Rady Nadzorczej Panią Anetę Cwynar, Pana Piotra Solorz oraz Pana Wojciecha Armuła.

6. Wewnętrzne jednostki organizacyjne
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne nie zawierają danych łącznych ponieważ Emitent nie
posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.

7. Jednostka dominująca
ML System S.A. od 14.09.2016 roku jest jednostką dominującą wobec ML System + Sp. z o.o.
Jednostka dominująca ML System S.A. sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmując konsolidacją
metodą pełną ML System + Sp. z o.o.

8. Połączenie spółek
W okresach sprawozdawczych nie nastąpiło połączenie spółek.

9. Podstawa sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej spółek Grupy Kapitałowej Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia
niniejszego skonsolidowane sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na
zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową.
Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji sprawozdania finansowego jest złoty polski („złoty”, „zł”, „PLN”).

10. Przekształcenia danych porównawczych
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz sprawozdania za okresy poprzednie zostały przekształcone
w celu zapewnienia porównywalności danych. Zestawienie dokonanych korekt z tytułu zmian zasad rachunkowości
zostało zamieszczone w punkcie 14 wprowadzenia.
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11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia
przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego i skonsolidowanych danych porównywalnych
a) Oświadczenie o zgodności z MSSF
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na
dzień 31 grudnia 2017 roku.
b) Dzień przejścia na MSSF
Pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF było skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2016r. Na potrzeby Prospektu Emisyjnego datą przejścia na
MSSF jest 01.01.2017r.
c) Zasady wyceny i ewidencji aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
Emitent sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej. Poniżej przedstawiono przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów, amortyzacji, pomiaru wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne – wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzację rozpoczyna się w momencie, gdy składnik
aktywów jest gotowy do użycia. Stawki amortyzacyjne oparte są o przewidywany okres techniczno-ekonomicznej
użyteczności.
Średnie stawki amortyzacyjne stosowane przez Emitenta zostały zaprezentowane w notach objaśniających do
sprawozdania do sytuacji finansowej.
Środki trwałe w budowie – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
nabyciem lub wytworzeniem, ewentualnie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Prace badawcze i rozwojowe – wycenia się w wysokości ogółu poniesionych nakładów pozostających w związku
z praktycznym zastosowaniem odkryć badawczych lub też osiągnięć wiedzy w planowaniu lub projektowaniu produkcji
nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów technologicznych, systemów, które
mają miejsce przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Nakłady na prace badawcze odnoszone są bezpośrednio w wynik
finansowy (pozostałe koszty operacyjne), nakłady na prace rozwojowe są aktywowane w grupie aktywów trwałych.
Nieruchomości inwestycyjne – początkowe ujęcie następuje według ceny nabycia. Po początkowym ujęciu
nieruchomości inwestycyjne wycenia się w wartości godziwej.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższej od
cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
W przypadku gdy wartość zapasów w cenach nabycia / koszcie wytworzenia jest wyższa niż ich cena sprzedaży netto,
różnicę aktualizującą do poziomu nie przekraczającego wartości w cenach sprzedaży netto zalicza się do pozostałych
kosztów operacyjnych.
Należności i udzielone pożyczki – zgodnie z treścią MSR 39 „Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”,
w momencie początkowego ujęcia należności wycenia się w wartości godziwej. Wartość godziwa to kwota, za którą
dany składnik aktywów można wymienić lub, za którą można uregulować zobowiązanie pomiędzy dobrze
poinformowanymi i zainteresowanymi stronami w bezpośrednio zawartej transakcji, czyli jest to kwota transakcji lub (w
przypadku braku możliwości określenia tej ceny) zdyskontowanej sumy wszystkich przyszłych otrzymanych płatności.
Po początkowym ujęciu należności wycenia się, co do zasady, w skorygowanej cenie nabycia, stosując metodę
efektywnej stopy procentowej. Jednakże w przypadku należności o terminie wymagalności nie dłuższym niż 12 miesięcy
od dnia bilansowego, analizowane są przesłanki mające wpływ na wartość wyceny takich należności w skorygowanej
cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe przepływy pieniężne i inne). Na podstawie wyników
przeprowadzonej analizy należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty wówczas, gdy różnica pomiędzy
wartością w zamortyzowanej cenie nabycia i wartością w kwocie wymagającej zapłaty nie wywiera istotnego wpływu na
cechy jakościowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
W Grupie nalicza się odsetki ustawowe lub wynikające z zawartej umowy, jeżeli Zarząd uzna to za zasadne.
Odpisy aktualizujące wartość bilansową należności w Grupie tworzy się na następujące pozycje:




należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, do wysokości należności nie objętej
gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi
w postępowaniu upadłościowym,
należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
należności kwestionowane przez dłużników (należności sporne) oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według
oceny jego sytuacji majątkowej i finansowej spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do
wysokości roszczenia nie znajdującego pokrycia w gwarancji lub innym zabezpieczeniu,
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należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio
dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
należności, których termin wymagalności zapłaty na dzień bilansowy został przekroczony o 360 dni – w wysokości
100% należności,

Odpisy aktualizujące wartość należności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane są w pozycji
„pozostałe koszty operacyjne”.
W bilansie należności wykazuje się w kwocie netto jako różnicę między stanem należności a stanem odpisów
aktualizujących ich wartość.
Pozostałe aktywa finansowe – wycenia się w wartości godziwej.
Rozliczenia międzyokresowe – rozliczenia międzyokresowe wycenia się wg wartości nominalnej. Czynne rozliczenia
międzyokresowe obejmują koszty rozliczane w czasie, są to m.in. koszty ubezpieczeń, prenumerat. Odpisy czynnych
rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony
charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Rozliczenia międzyokresowe przychodów,
dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują kwoty wynagrodzeń tytułem usług, których wykonanie
nastąpi w okresach przyszłych oraz środki otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one
kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe
przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od środków trwałych lub kosztów prac
rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.
Kapitały własne – kapitał podstawowy wycenia się w wartości nominalnej. W pozycji zyski zatrzymane wykazuje się
również skutki błędu podstawowego.
Zobowiązania – w momencie początkowego ujęcia zobowiązania wycenia się w cenie nabycia, tj. w wartości godziwej
otrzymanej zapłaty. Wartość ta określana jest na podstawie ceny transakcji lub (w przypadku braku możliwości
określenia tej ceny) zdyskontowanej sumy wszystkich przyszłych uiszczonych płatności.
Po początkowym ujęciu wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu i instrumentów
pochodnych będących zobowiązaniami, wycenia się, co do zasady, w zamortyzowanej cenie nabycia, stosując metodę
efektywnej stopy procentowej. Jednakże w przypadku zobowiązań o terminie wymagalności nie dłuższym niż 12
miesięcy od dnia bilansowego, analizowane są przesłanki mające wpływ na wartość wyceny takich zobowiązań
w zamortyzowanej cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe przepływy pieniężne i inne). Na
podstawie wyników przeprowadzonej analizy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty wówczas, gdy
różnica pomiędzy wartością w zamortyzowanej cenie nabycia i wartością w kwocie wymagającej zapłaty nie wywiera
istotnego wpływu na cechy jakościowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zobowiązania przeznaczone do obrotu i instrumenty pochodne będące zobowiązaniami wycenia się po początkowym
ujęciu w wartości godziwej.
Rezerwy – wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym
stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować,
a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji
kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego oraz na świadczenia pracownicze. Koszt utworzenia
rezerw ujmowany jest w kosztach działalności podstawowej, pozostałych kosztach operacyjnych lub kosztach
finansowych w zależności od tego, który z nich najlepiej odzwierciedla okoliczności uzasadniające jej utworzenie.
Rozwiązanie rezerwy na skutek ustąpienia ryzyka lub ustania przyczyny uzasadniającej jej utworzenie jest ujmowane
w pozycji przychodów z działalności podstawowej, pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
Podatek dochodowy odroczony – wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się
przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Podstawą utworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego są przejściowe dodatnie i ujemne
różnice miedzy wartością księgową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.
Leasing – leasing finansowy zachodzi wtedy, gdy ryzyko i korzyści związane z przedmiotem umowy (w tym umowy
najmu i dzierżawy) zostają przeniesione na korzystającego. Jeżeli umowa leasingu, najmu lub dzierżawy spełni jeden
z warunków wymienionych w MSR 17, to przedmiot umowy zalicza się do rzeczowych aktywów trwałych lub wartości
niematerialnych Jednostki (leasingobiorcy) i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Zasady amortyzacji przedmiotu
leasingu są jednakowe z zasadami stosowanymi przy amortyzacji podlegających amortyzacji własnych aktywów
Jednostki, a amortyzacja ujmowana jest w sprawozdaniu finansowym zgodnie z postanowieniami MSR 16 „Rzeczowe
aktywa trwałe” i MSR 38 „Wartości niematerialne”. Jeżeli nie ma pewności nabycia własności środka przed
zakończeniem umowy, to jego wartość jest w pełni amortyzowana w krótszym z dwóch okresów: trwania umowy
leasingu, lub czasu użytkowania.
Przedmiot leasingu od dnia uznanego za rozpoczęcie umowy, ujmowany jest w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
w wartości niższej z dwóch kwot: w wartości godziwej, lub w wartości bieżącej (zdyskontowanej) sumy opłat
leasingowych, ustalonej za pomocą stopy dyskontowej równej stopie procentowej leasingu, z uwzględnieniem wartości
końcowej przedmiotu leasingu w korespondencji z powstałym zobowiązaniem z tytułu leasingu.
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W tej samej kwocie ujmowane jest zobowiązanie, które w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane
jest w pozycji „Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego” z podziałem na krótko i długoterminowe.
Instrumenty finansowe – to kontrakty, które skutkują powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej jednostki i
zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej jednostki.

Kategorie instrumentów finansowych
Aktywa finansowe klasyfikuje się jako: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, pożyczki i należności, aktywa dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, zobowiązania
wyceniane w zamortyzowanym koszcie albo jako pozostałe zobowiązania finansowe.
Do aktywów/zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zalicza się składnik
aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe spełniające jeden z warunków:



jest sklasyfikowany jako przeznaczony do obrotu
przy początkowym ujęciu został wyznaczony jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Do aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu Emitent zalicza aktywa nabyte w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo
krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu.
Do aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu Emitent zalicza wszystkie instrumenty pochodne
(łącznie z instrumentami pochodnymi wbudowanymi) bez względu na ich cechy, za wyjątkiem przypadku, gdy Emitent
uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające.
Do pożyczek udzielonych i należności Emitent zalicza, niezależnie od terminu ich wymagalności, aktywa finansowe
powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności Emitent zalicza aktywa finansowe niebędące
instrumentami pochodnymi, inne niż:
1.
2.
3.

wyznaczone przez jednostkę przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków
i strat,
wyznaczone przez jednostkę jako dostępne do sprzedaży,
spełniające definicje pożyczek i należności,

dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do
otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do
ustalenia kwocie, pod warunkiem, że jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu kiedy staną się
wymagalne.
Pozostałe aktywa finansowe nie spełniające warunków zaliczenia do kategorii wymienionych wyżej Emitent zalicza do
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe inne niż wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy stanowią kategorie pozostałych
zobowiązań finansowych i obejmują min. kredyty i pożyczki.

Zasady wyceny instrumentów finansowych
W momencie początkowego ujęcia wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe są wyceniane przez Emitenta w wartości
godziwej uiszczonej (aktywa) lub otrzymanej (zobowiązania) zapłaty. Wartość tę określa się na podstawie ceny
transakcji lub (w przypadku braku możliwości określenia tej ceny), zdyskontowanej sumy wszystkich przyszłych
odpowiednio otrzymanych lub uiszczonych płatności.
Aktywa i zobowiązania finansowe Emitent wycenia na każdy dzień bilansowy. Zasady wyceny i prezentacji
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych są następujące:
Grupa aktywów lub zobowiązań

Zasada wyceny

Zasady ujęcia w sprawozdaniu finansowym

Aktywa finansowe wyceniane w
wartości godziwej przez wynik
finansowy

Według wartości godziwej

Różnica z wyceny koryguje wartość
wycenianego składnika aktywów oraz ujmowana
jest w wyniku finansowym bieżącego okresu
sprawozdawczego w pozycji przychody
finansowe lub koszty finansowe

Pożyczki i należności

Według zamortyzowanej ceny nabycia przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
(IRR), a w sytuacji, kiedy termin zapłaty nie jest
znany według ceny nabycia (np. w przypadku
pożyczek bez ustalonego terminu spłaty)

Różnica z wyceny koryguje wartość
wycenianego składnika aktywów oraz jest
ujmowana w wyniku finansowym bieżącego
okresu sprawozdawczego.
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Grupa aktywów lub zobowiązań

Zasada wyceny

Zasady ujęcia w sprawozdaniu finansowym

Aktywa finansowe utrzymywane do
terminu wymagalności

Według zamortyzowanej ceny nabycia przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
(IRR)

Różnica z wyceny koryguje wartość
wycenianego składnika aktywów oraz jest
ujmowana w wyniku finansowym bieżącego
okresu sprawozdawczego.

Według wartości godziwej

Różnica z wyceny wykazywana jest odrębnie
w sprawozdaniu finansowym oraz ujmowana
w pozostałych całkowitych dochodach.
Trwała utrata wartości jest ujmowana w wyniku
finansowym bieżącego okresu
sprawozdawczego.

Zobowiązania finansowe wyceniane w
wartości godziwej przez wynik
finansowy

Według wartości godziwej

Różnica z wyceny wykazywana jest odrębnie
w sprawozdaniu finansowym oraz ujmowana
w wyniku finansowym bieżącego okresu
sprawozdawczego w pozycji przychody
finansowe lub koszty finansowe

Zobowiązania finansowe wyceniane wg
zamortyzowanego kosztu

Według zamortyzowanej ceny nabycia przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
(IRR)

Różnica z wyceny koryguje wartość
wycenianego składnika zobowiązań oraz jest
ujmowana w wyniku finansowym bieżącego
okresu sprawozdawczego.

Aktywa finansowe dostępne do
sprzedaży

Uznawanie przychodu – przychody ze sprzedaży ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży, po
uwzględnieniu upustów, rabatów i bonusów.
Emitent uznaje przychody ze sprzedaży, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:
a) Emitent przekazał nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów,
b) Emitent przestaje być trwale zaangażowany w zarządzanie sprzedanymi towarami w stopniu w jakim zazwyczaj
funkcję realizuje się wobec towarów, do których ma się prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej
kontroli,
c) kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,
d) istnieje prawdopodobieństwo, że Emitent uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji
e) koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez Emitent w związku z transakcją, można wycenić w sposób
wiarygodny.
Przychody z umów o finansowanie prac badawczych i naukowych – Emitent jest stroną umów o finansowanie
prowadzonych w Spółce prac badawczo-rozwojowych. Z tego tytułu Emitent jest beneficjentem dotacji, dającej prawo do
zwrotu części poniesionych przez Emitenta kosztów realizacji prac. Emitent ujmuje w działalności przychód i koszty
z tytułu grantu zgodnie z zasadą memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów, w okresie realizacji prac.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z uzyskanych dotacji prezentowane są w pasywach.
Przychody z umów o usługę budowlaną – Emitent dzięki przygotowywaniu i bieżącym kontrolowaniu budżetów
dotyczących realizowanych kontraktów jest w stanie określić w sposób wiarygodny wynik umowy w związku z czym
przychody ujmowane są proporcjonalnie do wysokości poniesionych kosztów tj. wg metody stopnia zaawansowania.
Przewidywane straty z tytułu umowy o usługi budowlane niezwłocznie ujmuje się jako koszt.
Koszty finansowania zewnętrznego – związane z nabyciem, budową lub wytworzeniem dostosowywanego składnika
aktywów są ujmowane jako element ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, a pozostałe koszty finansowania
zewnętrznego są ujmowane jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów – wg kursu średniego
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
walutą funkcjonalną jest złoty polski.
walutą prezentacji jest złoty polski.
Kwoty szacunkowe – sporządzenie informacji finansowych zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu osądów, szacunków
i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz
kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach,
które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do wartości
bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od
wartości szacowanej. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków
księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli
dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.
Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawy szacunku niepewności na
dzień bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i zobowiązań
w następnym roku obrotowym:
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Rezerwy na świadczenia pracownicze – Emitent tworzy rezerwy na koszty odpraw emerytalnych, które szacowane
są metodą aktuarialną. Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze dokonywana jest raz w roku na koniec roku
obrachunkowego. Wielkość planowanej wypłaty rezerw wynosi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.
Rezerwy na naprawy gwarancyjne – Emitent tworzy rezerwy na naprawy gwarancyjne, które szacowane
z uwzględnieniem ponoszonych kosztów napraw gwarancyjnych oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia
w okresie gwarancji i rękojmi. Rezerwy tworzone są w momencie zakończenia realizacji umowy i utrzymywane do
czasu upływu tego okresu.
Rezerwy na naprawy serwisowe – Emitent tworzy rezerwy na naprawy serwisowe związane z produkowanymi
sprzedawanymi wyrobami, które to rezerw są szacowane z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia
napraw gwarancyjnych.
Stawki amortyzacyjne – Wysokość stawek amortyzacyjnych określana jest na podstawie przewidywanego okresu
ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Emitent
przeprowadza coroczną weryfikację przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących
szacunków.
Przychody z umów o finansowanie prac badawczych i rozwojowych – koszty ujmowane są w rachunku zysków
i strat proporcjonalnie do wysokości uzyskanych przychodów.
Instrumenty finansowe – wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie funkcjonuje aktywny rynek
Zarząd wycenia stosując odpowiednie techniki wyceny i stosowne założenia, przy wyborze których kieruje się
profesjonalnym osądem.
Odpisy aktualizujące zapasy – szacowane są na podstawie analizy przydatności zapasów w działalności oraz na
podstawie czasookresu zalegania.

Ocena utraty wartości dla wartości niematerialnych o oraz rzeczowych aktywów trwałych – podstawą do
dokonania szacunku wartości aktywów, jest ocena wartości przyszłych przepływów pieniężnych ośrodków
wypracowujących środki pieniężne skoncentrowanych na aktywach związanych z dwoma liniami produkcyjnymi a także
laboratorium.
Rok obrotowy – stanowi rok kalendarzowy to jest od 1 stycznia do 31 grudnia.
Skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów – Emitent sporządza rachunek zysków i strat w układzie
kalkulacyjnym.
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych – Emitent wybrał metodę pośrednią rachunku przepływów
pieniężnych.
skonsolidowane historyczne informacje finansowe – zostały wykazane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono
inaczej.

d) Status zatwierdzania standardów przez UE
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, interpretacji oraz
zmian do nich, które według stanu na dzień 31.12.2017 roku nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE:












Zmiany do MSSF 9: Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną rekompensatą opublikowane 12 października 2017
roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później),
Zmiany do MSSF 2: Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji opublikowane 20 czerwca 2016 roku
(mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później),
Zmiany do MSR 40: Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej opublikowane 8 grudnia 2016 roku (mają
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później),
MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” opublikowany 18 maja 2017 roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później),
KIMSF Interpretacja 22: Transakcje w walutach obcych oraz zaliczki opublikowana 8 grudnia 2016 roku (ma
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później),
KIMSF Interpretacja 23: Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego opublikowana 7 czerwca 2017
roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku),
Zmiany do MSR 28: Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
opublikowane 12 października 2017 (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2019 roku lub później),
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF cykl 2015-2017 wydane 12 grudnia 2017 roku (mają zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później),
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF cykl 2014-2016 wydane 8 grudnia 2016 roku (zmiany do MSSF 12 oraz
MSSF 1 mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później,
natomiast zmiany do MSR 28 mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018
roku lub później),
Zmiany do MSR 19 Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu opublikowane 7 lutego 2018 roku (mają
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później).
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Zatwierdzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitent nie zastosował w/w standardów, zmian
standardów i interpretacji, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE. Według szacunków Emitenta
przyjęcie do stosowania powyższych standardów, interpretacji oraz zmian do standardów nie miałoby istotnego wpływu na
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, gdyby zostały zastosowane przez Grupę na koniec okresu sprawozdawczego.

Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię
Europejską („UE”) ale nie weszły jeszcze w życie






MSSF 9: Instrumenty finansowe oraz późniejsze zmiany opublikowane 24 lipca 2017 roku (mają zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później),
MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” opublikowany 28 maja 2014) (ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później),
Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” opublikowane 12 kwietnia 2016 roku (mają zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później),
MSSF 16 „Leasing” opublikowany 13 stycznia 2016 roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2019 roku lub później),
Zmiany do MSSF 4: zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” łącznie z MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”
opublikowane 12 września 2016 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
roku lub później),

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w 2017 roku



Zmiany do MSR 12: Ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikających z nierozliczonych
strat podatkowych opublikowane 19 stycznia 2016 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2017 roku lub później),
Zmiany do MSR 7: Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji opublikowane 29 stycznia 2016 roku (mają zastosowanie
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później).

Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w UE mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści
standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez UE.
Emitent nie zdecydował się na wcześniejsze zastosowanie żadnego z przyjętych przez UE standardów, interpretacji lub
zmian, które na dzień 31 grudnia 2017 roku nie miały zastosowania.
Analiza Zarządu i dokonana na dzień 31 grudnia 2017 roku ocena wpływu nowych lub zmienionych standardów na
stosowane przez Emitenta zasady (polityki) rachunkowości oraz przyszłe sprawozdania finansowe obejmowała
w szczególności wpływ nowych standardów, których zastosowanie może wywołać zmiany w rachunkowości
i sprawozdawczości.

12. Średnie kursy wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
i danymi porównywalnymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski
01.01.2017 – 31.12.2017

01.01.2016 – 31.12.2016

EUR
kurs
kurs średni

1

data
4,2447

kurs

data
4,3757

kurs z dnia bilansowego

4,1709

31.12.2017

4,4240

31.12.2016

kurs najniższy

4,1709

29.02.2017

4,2355

04.04.2016

kurs najwyższy

4,4157

02.01.2017

4,5035

06.12.2016

¹ Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
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13. Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO
Wymienione pozycje bilansowe przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro
na dzień bilansowy. Wymienione pozycje wynikowe oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono po kursie
stanowiącym średnią arytmetyczną ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski średnich kursów euro na dzień
kończący każdy miesiąc roku obrotowego.
Okres obrotowy:
WYBRANE DANE FINANSOWE

12 mies.
2016

12 mies.
2017

12 mies.
2017

12 mies.
2016

tys. PLN

tys. EUR

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług

54 348

34 550

12 804

7 896

Zysk brutto ze sprzedaży

13 575

12 257

3 198

2 801

Zysk operacyjny

7 275

2 822

1 714

645

Zysk/strata przed opodatkowaniem

6 073

2 138

1 431

489

Zysk/strata netto

6 072

2 138

1 430

489

Całkowite dochody ogółem

6 072

2 138

1 430

489

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

2 948

-2 964

695

-677

-30 843

-6 176

-7 266

-1 411

28 684

8 279

6 758

1 892

789

-861

186

-197

Liczba akcji (w tys. szt.)

4 368

400

4 368

400

Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych

4 143

400

4 143

400

Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)

1,47

5,35

0,35

1,22

Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR)

1,47

5,35

0,35

1,22

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2017

31.12.2016

Stan na dzień:
31.12.2017

31.12.2016

tys. PLN
Aktywa razem

tys. EUR

135 477

92 276

32 481

20 858

Zobowiązania długoterminowe

58 080

40 088

13 925

9 062

Zobowiązania krótkoterminowe

41 695

27 724

9 996

6 266

Kapitał własny

35 702

24 464

8 560

5 530

Kapitał zakładowy

4 368

4 000

1 047

904

Liczba akcji (w tys. szt.)

4 368

400

4 368

400

Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)

4 143

400

4 143

400

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)

8,17

61,16

1,96

13,82

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)

8,17

61,16

1,96

13,82

14. Objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości
W okresach objętych informacjami finansowymi, Emitent nie dokonywał zmian w polityce rachunkowości. Emitent, w myśl
przyjętej polityki rachunkowości, korzystał z pewnych uproszeń w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości.
Zmiana zasad rachunkowości wynikała przede wszystkim z rezygnacji z uproszczeń, co wpłynęło na doprowadzenie do
zgodności z zasadami polityki rachunkowości wg MSR / MSSF oraz z przyjęcia przez Emitenta polityki rachunkowości
odpowiadającej wymogom Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Informacje finansowe
obejmujące skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz dane porównawcze
Emitenta za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 zostały sporządzone według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej.
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15. Uzgodnienie różnic pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z polskimi
zasadami rachunkowości a skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie
z MSR/MSSF
Zgodnie z wymogami MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” poniżej zaprezentowano uzgodnienia wyjaśniające,
w jaki sposób przejście z polskich zasad rachunkowości (PSR – ustawa o rachunkowości) na zasady wymagane przez
MSSF wpłynęło na sytuację finansową, finansowe wyniki działalności i przepływy pieniężne na dzień przejścia na MSSF
tj. 01.01.2014 roku Emitenta.

A. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
Zgodnie z MSR 16 i MSR 38 Emitent do wyceny rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych wybrał zasadę
kosztu historycznego.
Emitent dokonał przeliczenia stosowanych stawek amortyzacyjnych na stawki odpowiadające okresom ekonomicznej
użyteczności składników majątku trwałego. W wyniku przeliczenia i dostosowania stawek amortyzacyjnych do
planowanych okresów użytkowania środków trwałych i wartości niematerialnych na dzień 01.01.2014r. zmianie uległa
wartość skumulowanego umorzenia za okresy poprzedzające dzień przejścia na MSSF. Różnica odniesiona została na
zyski zatrzymane.
Na każdy kolejny dzień bilansowy rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne wyceniane są według kosztu
zakładanego, ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty
wartości.
Zgodnie z MSSF 1 Emitent dokonał na dzień przejścia na MSSF oceny wartości niematerialnych. Wartość różnicy
wyceny pomiędzy wartością księgową na dzień przejścia na MSSF a jaj wartością godziwą została odniesiona na zyski
zatrzymane.

B. Prace rozwojowe
Emitent rozpoznał prace rozwojowe w wartościach niematerialnych.

C. Reklasyfikacja
Dokonano reklasyfikacji zaliczek na dostawy aktywów trwałych do należności z tytułu dostaw i usług.

D. Produkcja
Przeprowadzono korektę produkcji w toku wynikającą z rozpoznania niezakończonych umów o usługę budowlaną oraz
wycena tych usług zgodnie z MSR 11 pkt 32.

E. Reklasyfikacje
Dokonano reklasyfikacji zaliczek na dostawy aktywów obrotowych do należności z tytułu dostaw i usług.

F. Rezerwy na świadczenia pracownicze
Emitent oszacował rezerwę na odprawy, zgodnie z MSR 37. Skutki dokonanego szacunku zostały ujęte w kosztach
wynagrodzeń działalności operacyjnej. Kalkulacja rezerw na świadczenia pracownicze została przeprowadzona przez
aktuariusza.

G. Rezerwy inne
Emitent oszacował rezerwę na naprawy gwarancyjne oraz na koszty serwisowania produktów, zgodnie z MSR 37. Skutki
dokonanego szacunku zostały ujęte w kosztach działalności operacyjnej. Kalkulacja rezerw na świadczenia pracownicze
została przeprowadzona przez Emitenta.

H.

Kredyty

Kredyty długoterminowe zostały przez Zarząd Emitenta zakwalifikowane jako zobowiązanie wyceniane wg
zamortyzowanego kosztu, podobnie jak długoterminowe zobowiązania z tytułu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych.
Skutki wyceny zostały ujęte w wyniku okresu wyceny w działalności finansowej.
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I.

Rozliczenie dotacji

W ślad za zmianą stawek amortyzacyjnych, Emitent dokonał przeliczenia rozliczenia otrzymanych dotacji.

J. Rachunek przepływów pieniężnych
Zgodnie z MSR 7 w przepływach z działalności operacyjnej dokonywane są korekty wyniku finansowego brutto. Według
ustawy o rachunkowości w przepływach z działalności operacyjnej dokonywane są korekty wyniku finansowego netto.

K. Przychody
Emitent skorygował wartość otrzymanego wynagrodzenia związanego jest z usługami, które zostanie przez Emitenta
zrealizowane w okresach przyszłych.
Opisane w punktach a) do k) korekty stanowią objaśnienie do zaprezentowanych poniżej przekształceń.
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SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ EMITENTA – PRZEKSZTAŁCENIE Z POLSKICH
ZASAD RACHUNKWOŚCI NA MSR/MSSF NA DZIEŃ 01.01.2014, wraz z uzgodnieniem kapitału własnego
EMITENTA na dzień PRZEJŚCIA NA MSSF

Sprawozdanie z sytuacji
finansowej

31-12Korekty
2013
PSR

AKTYWA
AKTYWA TRWAŁE

31-122013

31-12Korekty
2014

31-122014

31-12Korekty
2015

31-122015

31-12Korekty
2016

31-122016

MSSF

PSR

MSSF

PSR

MSSF

PSR

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

MSSF

14 573

794

15 367

21 935

2 619

24 554

59 640

4 762

64 402

61 059

6 618

67 677

Rzeczowe aktywa trwałe

AC

13 773

588

14 361

20 704

1 259

21 963

57 691

1 791

59 482

59 504

1 866

61 370

Wartości niematerialne

AB

679

206

885

902

1 360

2 262

1 304

2 971

4 275

854

4 752

5 606

Należności długoterminowe

50

0

50

242

0

242

561

0

561

538

0

538

Inwestycje długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

100

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

71

0

71

87

0

87

84

0

84

63

0

63

17 571

-41

17 530

15 698

-776

14 922

18 509

-1 921

16 588

27 873

-3 356

24 517

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy

DE

2 112

-1 462

650

2 122

-826

1 296

3 871

-76

3 795

7 561

-345

7 216

Należności z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe
należności

DE

7 716

227

7 943

9 360

604

9 964

10 190

0

9 961

15 110

509

15 619

0

0

0

0

0

0

0

0

230

0

0

0

0

1 194

1 194

0

164

164

0

74

74

0

0

0

5 252

0

5 252

3 397

0

3 397

2 397

0

2 397

1 584

0

1 584

2 491

0

2 491

819

-718

101

2 051

-1 919

132

3 618

-3 520

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 144

753

32 897

37 633

1 843

39 476

78 149

2 841

80 990

88 932

3 262

92 194

Należności z tytułu podatku
dochodowego od osób
prawnych
Kwoty należne od odbiorców
z tytułu wyceny usług
budowlanych

D

Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
AKTYWA PRZEZNACZONE
DO SPRZEDAŻY

SUMA AKTYWÓW
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Sprawozdanie z sytuacji
finansowej

31-12Korekty
2013

MSSF

PSR

MSSF

PSR

MSSF

PSR

PASYWA

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

KAPITAŁ WŁASNY
OGÓŁEM

9 133

-2 712

6 421

12 038

-3 601

8 437

22 851

-561

22 290

23 446

970

24 416

PSR

31-122013

31-12Korekty
2014

31-122014

31-12Korekty
2015

31-122015

31.12.2
Korekty
016

31.12.2
016
MSSF

Kapitał podstawowy

4 000

0

4 000

4 000

0

4 000

4 000

0

4 000

4 000

0

4 000

Kapitał zapasowy

4 703

0

4 703

5 133

0

5 133

8 038

0

8 038

18 851

0

18 851

Niepodzielony wynik
z lat ubiegłych

ABD
FGH
I

0

-57

-57

0

-2 712

-2 712

0

-3 601

-3 601

0

-562

-562

Wynik finansowy roku
obrotowego

ABD
FGH
I

430

-2 655

-2 225

2 905

-889

2 016

10 813

3 040

13 853

595

1 532

2 127

7 107

1 064

8 171

10 885

1 786

12 671

35 546

1 700

37 246

38 121

1 439

39 560

ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE
Długoterminowe rezerwy
z tytułu świadczeń
pracowniczych

F

0

5

5

0

11

11

13

0

13

18

0

18

Pozostałe rezerwy
długoterminowe

G

0

155

155

0

194

194

158

27

185

177

27

204

Zobowiązania długoterminowe
z tytułu kredytów i pożyczek

H

1 100

0

1 100

1 470

0

1 470

14 124

0

14 124

15 261

0

15 261

0

0

0

977

0

977

700

0

700

576

0

576

Zobowiązania długoterminowe
z tytułu leasingu finansowego
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

I

5 277

966

6 243

7 720

1 620

9 340

19 915

1 688

21 603

21 854

1 427

23 281

Pozostałe zobowiązania
długoterminowe

H

730

-62

668

718

-39

679

636

-15

621

235

-15

220

15 904

2 401

18 305

14 710

3 658

18 368

19 752

1 702

21 454

27 365

853

28 218

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

62

0

62

0

0

0

3 186

0

3 186

6 242

12

6 254

5 481

5

5 486

10 049

0

10 049

12 385

0

12 385

0

0

0

281

15

296

336

0

336

324

0

324

7 475

0

7 475

5 622

0

5 622

4 802

0

4 802

7 409

0

7 409

0

2 797

2 797

0

3 938

3 938

0

1 187

1 187

0

0

0

Zaliczki otrzymane

387

0

387

823

0

823

280

0

280

425

0

425

Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych

218

0

218

252

0

252

278

0

278

480

0

480

3

0

3

0

0

0

69

0

69

744

0

744

1 579

-409

1 170

2 189

-301

1 888

3 937

515

4 452

2 411

853

3 264

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 144

753

32 897

37 633

1 843

39 476

78 149

2 841

80 990

88 932

3 262

92 194

ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE
Krótkoterminowe rezerwy
z tytułu świadczeń
pracowniczych

F

Pozostałe rezerwy
krótkoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek

H

Zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu
leasingu finansowego
Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Kwoty należne odbiorcom
z tytułu wyceny usług
budowlanych

D

Pozostałe zobowiązania
krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
ZOBOWIĄZANIA
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE
Z AKTYWAMI
PRZEZNACZONYMI DO
SPRZEDAŻY

SUMA PASYWÓW

J
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1 stycznia do
31 grudnia
2015

1 stycznia do
31 grudnia
2016

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

22 854

-2 219

20 635

50 929

-1 287

49 642

48 422

2 309

50 731

34 177

235

34 412

18 873

-2 219

16 654

49 444

-1 287

48 157

40 575

2 309

42 884

31 324

235

31 559

3 981

0

3 981

1 485

0

1 485

7 847

0

7 847

2 853

0

2 853

24 281

133

24 414

39 485

-799

38 686

39 617

-9 651

29 966

35 419

-13 254

22 165

22 397

133

22 530

38 562

-799

37 763

34 439

-9 651

24 788

33 261

-13 254

20 007

Wartość sprzedanych
towarów i materiałów

1 884

0

1 884

923

0

923

5 178

0

5 178

2 158

0

2 158

Zysk (strata) brutto
ze sprzedaży

-1 427

-2 352

-3 779

11 444

-488

10 956

8 805

11 960

20 765

-1 242

13 489

12 247

121

0

121

417

0

417

0

169

169

0

30

30

4 026

-178

3 848

8 614

-138

8 476

0

8 095

8 095

0

11 345

11 345

-5 574

-2 174

-7 748

2 413

-350

2 063

8 805

3 696

12 501

-1 242

2 114

872

7 472

-467

7 005

10 554

-501

10 053

3 735

-652

3 083

7 332

-409

6 923

Pozostałe koszty operacyjne

1 290

0

1 290

9 528

-1

9 527

1 026

0

1 026

4 811

173

4 984

Zysk (strata) z działalności
operacyjnej

608

-2 641

-2 033

3 439

-850

2 589

11 514

3 044

14 558

1 279

1 532

2 811

Przychody netto ze
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów,
w tym:
Przychody netto ze sprzedaży
produktów

DGK

Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
Koszty sprzedanych
produktów, towarów
i materiałów, w tym:
Koszt wytworzenia
sprzedanych produktów

ABD
FGH
I

Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu

ABD
FGH
I

Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody
operacyjne

I

korekty

1 stycznia do
31 grudnia
2016

1 stycznia do
31 grudnia
2015

w tys.
zł

korekty

1 stycznia do
31 grudnia
2014

w tys.
zł

korekty

1 stycznia do
31 grudnia
2014

w tys.
zł

Sprawozdanie z całkowitych
dochodów za okres

korekty

1 stycznia do
31 grudnia
2013

1 stycznia do
31 grudnia
2013
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Przychody finansowe

H

34

0

34

9

0

9

44

5

49

7

0

7

Koszty finansowe

H

212

14

226

543

39

582

745

9

754

691

0

691

430

-2 655

-2 225

2 905

-889

2 016

10 813

3 040

13 853

595

1 532

2 127

Podatek dochodowy bieżący

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Podatek dochodowy
odroczony

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

430

-2 655

-2 225

2 905

-889

2 016

10 813

3 040

13 853

595

1 532

2 127

430

-2 655

-2 225

2 905

-889

2 016

10 813

3 040

13 853

595

1 532

2 127

Zysk (strata) brutto

Zysk/(Strata) z działalności
kontynuowanej
Zysk/(Strata) z działalności
zaniechanej
Zysk/(Strata) netto za okres
obrotowy
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Kapitał zapasowy
Sprawozdanie ze zmian
w kapitale własnym

Kapitał
z emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Pozostały
kapitał
zapasowy

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

4 000

0

4 703

Kapitał
podstawowy

stan na dzień 01 stycznia 2014 wg PSR

Niepodzielony
Kapitał własny
wynik
razem
finansowy

430

9 133

Przeszacowanie środków trwałych i WN

A

794

794

Utworzenie rezerwy na naprawy
gwarancyjne

G

-155

-155

Utworzenie rezerwy na świadczenia
pracownicze

F

-6

-6

Wycena kredytów

I

-12

-12

Wycena umów o budowę

E

-2 837

-2 837

Wycena kaucji długoterminowych

H

62

62

Korekta okresu rozliczania dotacji

J

-500

-500

Korekta przychodów przyszłych okresów

K

-58

-58

0

0

-2 282

6 421

W tym całkowite dochody
Saldo na dzień 01 stycznia 2014 roku po
zmianach wg MSR

4 000

0

4 703

16. Oświadczenie o stosowaniu MSR/MSSF
Zarząd ML System S.A. oświadcza, iż niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi
w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zatwierdzone przez UE).

17. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji
Według naszej najlepszej wiedzy niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 ML System S.A. oraz
skonsolidowane dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ML System S.A.
oraz jej wynik finansowy.
Firma audytorska dokonująca badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie
z przepisami prawa, a firma ta i biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniają warunki do wydania bezstronnej
i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
Zarząd Emitenta zatwierdził do publikacji sprawozdanie finansowe w dniu 28 marca 2018 roku.

Podpisy członków Zarządu ML System S.A.:
Zaczernie, 28 marca 2018 r.

Dawid Cycoń

Prezes Zarządu

…………………………………

Anna Warzybok

W-ce Prezes Zarządu

…………………………………

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Zaczernie, 28 marca 2018 r.

Katarzyna Szałęga

Główny księgowy

…………………………………
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

NOTA 1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Nota 1.1. Rzeczowe aktywa trwałe – wyszczególnienie
01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

84 185

61 227

3 924

2 206

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

19 842

13 102

c) urządzenia techniczne i maszyny

56 800

40 569

828

810

e) inne środki trwałe

2 791

4 540

Środki trwałe w budowie

5 775

143

697

0

90 657

61 370

88 865

59 629

2. Obce, w tym:

1 792

1 741

a) używane na podstawie umowy leasingu w tym:

1 792

1 741

– grupa 4 KŚT

1 183

1 299

609

442

0

0

90 657

61 370

Środki trwałe, w tym
a) grunty(w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu

d) środki transportu

Zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe razem

Nota 1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (struktura własnościowa)
1. Własne

– grupa 7 KŚT (samochody)
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy
Środki trwałe bilansowe razem
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Nota 1.3. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)
Grunty

Budynki
i budowle

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Środki
transportu

Pozostałe

Razem

2 206

13 355

47 567

1 621

7 461

72 210

0

253

6 998

811

2 921

10 983

Wartość bilansowa netto na
początek okresu

2 206

13 102

40 569

810

4 540

61 227

Wartość bilansowa brutto na
początek okresu

2 206

13 355

47 567

1 621

7 461

72 210

a) Zwiększenia

1 718

7 065

20 232

506

76

29 597

– nabycia

1 718

7 065

20 232

0

76

29 091

0

0

0

506

0

506

b) Zmniejszenia

0

0

-107

-712

0

-819

– sprzedaż

0

0

-10

-712

0

-722

– likwidacja

0

0

-97

0

0

-97

3 924

20 420

67 692

1 415

7 537

100 988

Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu

0

253

6 998

811

2 921

10 983

Amortyzacja uwzględniona
w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów

0

325

3 956

353

1 825

6 459

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

0

0

-9

-577

0

-586

Zmniejszenia z tytułu likwidacji

0

0

-53

0

0

-53

Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

0

578

10 892

587

4 746

16 803

Skumulowane odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości na początek
okresu

0

0

0

0

0

0

Skumulowane odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości na koniec
okresu

0

0

0

0

0

0

Zakumulowana amortyzacja
i łączne zakumulowane odpisy
aktualizujące z tytułu utraty
wartości na koniec okresu

0

578

10 892

587

4 746

16 803

3 924

19 842

56 800

828

2 791

84 185

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
01.01.2017 – 31.12.2017
Wartość brutto na początek okresu
Umorzenie i łączne dotychczasowe
odpisy z tytułu utraty wartości na
początek okresu

– przyjęte w leasing

Bilans zamknięcia (wartość brutto)

Bilans zamknięcia (wartość netto)
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Grunty

Budynki
i budowle

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Środki
transportu

Pozostałe

Razem

2 455

14 651

42 430

1 511

4 561

65 608

0

130

3 655

680

1 676

6 141

Wartość bilansowa netto na
początek okresu

2 455

14 521

38 775

831

2 885

59 467

Wartość bilansowa brutto na
początek okresu

2 455

14 651

42 430

1 511

4 561

65 608

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
01.01.2016 – 31.12.2016
Wartość brutto na początek okresu
Umorzenie i łączne
dotychczasowe odpisy z tytułu
utraty wartości na początek
okresu

a) Zwiększenia

0

0

5 189

205

3 042

8 436

– nabycia

0

0

5 189

205

3 042

8 436

b) Zmniejszenia

-249

-1 296

-52

-95

-142

-1 834

– sprzedaż

-249

-1 296

-52

-95

-142

-1 834

2 206

13 355

47 567

1 621

7 461

72 210

Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na początek okresu

0

130

3 655

680

1 676

6 141

Amortyzacja uwzględniona w
sprawozdaniu z całkowitych
dochodów

0

260

3 364

226

1 307

5 157

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

0

-137

-21

-95

-62

-315

Skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu

0

253

6 998

811

2 921

10 983

Skumulowane odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości na początek
okresu

0

0

0

0

0

0

Skumulowane odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości na koniec
okresu

0

0

0

0

0

0

Zakumulowana amortyzacja
i łączne zakumulowane odpisy
aktualizujące z tytułu utraty
wartości na koniec okresu

0

253

6 998

811

2 921

10 983

2 206

13 102

40 569

810

4 540

61 227

Bilans zamknięcia (wartość brutto)

Bilans zamknięcia (wartość netto)
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Nota 1.4. Stosowane średnie stawki amortyzacji
OKRESY UŻYTKOWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – ŚREDNIE STAWKI AMORTYZACYJNE
(W MIESIĄCACH)

31.12.2017

31.12.2016

0

0

636

636

24-170

24-170

d) środki transportu

36-96

36-96

e) inne środki trwałe

24-96

24-96

a) grunty(w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny

Nota 1.5. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo – nie dotyczy

Nota 1.6. Środki trwałe o zerowej wartości bilansowej – nie dotyczy

Nota 1.7. Rzeczowe aktywa trwałe, do których tytuł prawny podlega ograniczeniom oraz stanowiące
zabezpieczenie zobowiązań.
Rzeczowe aktywa trwałe stanowią zabezpieczenie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, które zostały przedstawione
w nocie nr 17.4.
W notach wymieniono jako zabezpieczenie spłaty kredytu zastaw rejestrowy na majątku trwałym, w tabeli poniżej
zaprezentowano szczegółowo środki trwałe na których ustanowiono zastaw rejestrowy. Wykazane wartości majątku
stanowiącego zabezpieczenie są wartościami wynikającymi z umowy kredytowej / leasingowej oraz wartościami netto na
dzień bilansowy.
Na dzień 31.12.2017
Wyszczególnienie
zabezpieczeń

Wartość
zastawionego
majątku (tys. zł)

Rodzaj
zobowiązania

Wierzyciel

Rodzaj zabezpieczonego majątku

kredyt inwestycyjny
(2 137 tys. zł)

hipoteka
umowna

Polska Kasa
Opieki SA,
Warszawa

hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej
w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1)

do kwoty 3 206

kredyt inwestycyjny
(10 832 tys. zł)

hipoteka
umowna

Polska Kasa
Opieki SA,
Warszawa

hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej
w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1)

do kwoty 16 248

kredyt inwestycyjny
(1 000 tys. zł)

hipoteka
umowna

Bank Polskiej
Spółdzielczości
S.A.

hipoteka na niezabudowanej działce
gruntowej w Zaczerniu nr 1/34
(KW RZ1Z/00004617/2)

do kwoty 1 700
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Na dzień 31.12.2017

Nazwa

LASER 4.6

Klasyfikacja
Wartość
majątkowa inwentarzowa

Wartość
wg umowy
zastawu/
kredytu

Zabezpieczenie

Nr
w rejestrze
zastawów

527

3 572

4 700

KREDYT 16/MCK-RZE/2016 Pekao S.A

2494138

SUSZARKA TUNELOWA 4.6

477-0

1 342

1 700

KREDYT 16/MCK-RZE/2016 Pekao S.A

2494138

HOMOGENIZATOR

801-0

33

268

KREDYT 17/MCK-RZE/2016 Pekao S.A

2499563

SPEKTROFLUORYMETR

801-0

151

723

KREDYT 17/MCK-RZE/2016 Pekao S.A

2499563

KOMORA RĘKAWICOWA
WYPOSAŻONA W SPIN
COATER.

801-0

492

1 685

KREDYT 17/MCK-RZE/2016 Pekao S.A

2499563

SITODRUKARKA PRECYZYJNA
SER.01 4.6

527

770

1 020

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
ALIOR BANK U0003197699282(2,5 MLN)

2529218

SITODRUKARKA PRECYZYJNA
SER.02 4.6

527

867

1 022

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
ALIOR BANK U0003197699282(2,5 MLN)

2529218

AUTONOMICZY SYSTEM
ODPROWADZANIA ZUŻYTEGO
POWIETRZA 4.6

527

1 807

2 130

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
ALIOR BANK U0003197699282(2,5 MLN)

2529218

LINIA DO OBRÓBKI SZKŁA 4.6

527

9 038

10 620

Kredyty UK-00744-0012-KORK-2017;
UK/00572/0012/KPP/2017 Podkarpacki
Bak Spółdzielczy

2538869

TESTER OGNIW PV

527

702

Kredyt 7276398-52-K-Rb-17 Bank
Polskiej Spółdzielczości S.A.

2545496

1. NAPEŁNIARKA WRAZ
Z ROBOTEM DO
ZAM.OTWORÓW 4.6 SSE

527

920

Kredyt 7276398-52-K-Rb-17 Bank
Polskiej Spółdzielczości S.A.

2545496

2. NAPEŁNIARKA WRAZ
Z ROBOTEM DO
ZAM.OTWORÓW 4.6 SSE

527

920

Kredyt 7276398-52-K-Rb-17 Bank
Polskiej Spółdzielczości S.A.

2545496

PIEC DO FUSINGU

527

1 195

Kredyt 7276398-52-K-Rb-17 Bank
Polskiej Spółdzielczości S.A.

2545496

PIEC DO SPIEKANIA

527

1 195

Kredyt 7276398-52-K-Rb-17 Bank
Polskiej Spółdzielczości S.A.

2545496

LINIA DO ŁĄCZENIA OGNIW
W ŁAŃCUCHY STRINGÓW
FOTOWO

484

4 605

Kredyt 7276398-52-K-Rb-17 Bank
Polskiej Spółdzielczości S.A.

2545496

ZAUTOMATYZOWANA LINIA
LUTOWNICZA Z ROB.
PODAWCZYM

484

5 376

Kredyt 21-DZ-RI-2017 Bank Spółdzielczy
w Lubeni

2549013

COLDROOM WRAZ Z 1
PLOTEREM DO CIĘCIA FOLII

527

Kredyt 21-DZ-RI-2017 Bank Spółdzielczy
w Lubeni

2549013
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Na dzień 31.12.2016
Wyszczególnienie
zabezpieczeń

Rodzaj
zobowiązania

Wartość
zastawionego
majątku (tys. zł)

Wierzyciel

Rodzaj zabezpieczonego majątku

kredyt w rachunku bieżącym
hipoteka umowna
(3 mln)

Polska Kasa
Opieki SA,
Warszawa

hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej
w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1)

do kwoty 4 500

kredyt obrotowy odnawialny
(2 mln)

hipoteka umowna

Polska Kasa
Opieki SA,
Warszawa

hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej
w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1)

do kwoty 3 000

kredyt inwestycyjny
(2 137 tys. zł)

hipoteka umowna

Polska Kasa
Opieki SA,
Warszawa

hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej
w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1)

do kwoty 3 206

kredyt inwestycyjny
(10 832 tys. zł)

hipoteka umowna

Polska Kasa
Opieki SA,
Warszawa

hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej
w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1)

do kwoty 16 248

Na dzień 31.12.2016

Klasyfikacja
majątkowa

Wartość
inwentarzowa

Wartość
wg umowy
zastawu/
kredytu

LINIA DO ZESPALANIA
SZKŁA 4.6

527

4 225

4 432

KREDYT 15/MCK-RZE/2016 Pekao S.A

2494141

LASER 4.6

527

4 113

4 700

KREDYT 16/MCK-RZE/2016 Pekao S.A

2494138

477-0

1 551

1 700

KREDYT 16/MCK-RZE/2016 Pekao S.A

2494138

PIEC DO SPIEKANIA

527

1 408

1 408

BZ WBK, KREDYT MULTILINIA K01363/15
(spłacony 21.04.2017) I KREDYT
INWESTYCYJNY K01457/15

2490334

PIEC DO FUSINGU

527

1 408

1 408

BZ WBK, KREDYT MULTILINIA
K01363/15(spłacony 21.04.2017) I KREDYT
INWESTYCYJNY K01457/15

2490336

NAPEŁNIARKA 1

527

1 085

1 085

BZ WBK, KREDYT MULTILINIA K01363/15
(spłacony 21.04.2017) I KREDYT
INWESTYCYJNY K01457/15

2490352

NAPEŁNIARKA 2

527

1 085

1 085

BZ WBK, KREDYT MULTILINIA K01363/15
(spłacony 21.04.2017) I KREDYT
INWESTYCYJNY K01457/15

2490353

LINIA DO OBRÓBKI SZKŁA

527

10 620

10 620

BZ WBK, KREDYT MULTILINIA
K01363/15(spłacony 21.04.2017) I KREDYT
INWESTYCYJNY K01457/15

2472309

LINIA TECHNOLOGICZNA
4.3

527

3 675

6 091

BZ WBK, KREDYT MULTILINIA K01363/15 I
KREDYT INWESTYCYJNY K01457/15

2513589

HOMOGENIZATOR

801-0

268

268

KREDYT 17/MCK-RZE/2016 Pekao S.A

2499563

SPEKTROFLUORYMETR

801-0

721

723

KREDYT 17/MCK-RZE/2016 Pekao S.A

2499563

KOMORA RĘKAWICOWA
WYPOSAŻONA W SPIN
COATER.

801-0

1 683

1 685

KREDYT 17/MCK-RZE/2016 Pekao S.A

2499563

SITODRUKARKA
PRECYZYJNA SER.01 4.6

527

806

1 020

ALIOR BANK KREDYT W RACHUNKU
BIEŻĄCYM (2,5 MLN)

2515499

SITODRUKARKA
PRECYZYJNA SER.02 4.6

527

891

1 022

ALIOR BANK KREDYT W RACHUNKU
BIEŻĄCYM (2,5 MLN)

2515499

AUTONOMICZY SYSTEM
ODPROWADZANIA
ZUŻYTEGO POWIETRZA
4.6

527

1 857

2 130

ALIOR BANK KREDYT W RACHUNKU
BIEŻĄCYM (2,5 MLN)

2515499

Nazwa

SUSZARKA
TUNELOWA 4.6

Zabezpieczenie

Nr
w rejestrze
zastawów

Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych użytkowanych na podstawie leasingu finansowego na poszczególne dni
bilansowe, została wyspecyfikowana w nocie 1.2.
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NOTA 2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
Nota 2.1. Wartości niematerialne – wyszczególnienie
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

4 625

4 301

a) zakończone prace rozwojowe
b) nakłady na prace rozwojowe
2. Nabyte koncesje, patenty licencje i podobne wartości niematerialne,
3. Inne wartości niematerialne
4. Zaliczki na wartości niematerialne
Wartości niematerialne razem

781

781

3 844

3 520

0

0

1 102

1 305

0

0

5 727

5 606

31.12.2017

31.12.2016

Nota 2.2. Wartości niematerialne (struktura własnościowa)
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
1. Własne

5 712

5 589

2. Obce, w tym:

15

17

– używane na podstawie umowy leasingu

15

17

0

0

5 727

5 606

– używane na podstawie umowy najmu
Środki trwałe bilansowe razem
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Nota 2.3. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE
01.01.2017 – 31.12.2017

Wartość brutto na początek okresu

Koszty prac
Wartość firmy
rozwojowych

Nabyte
koncesje,
patenty
licencje
i podobne
wartości
niematerialne

Inne wartości
niematerialne

Razem

4 301

0

0

2 123

6 424

0

0

0

818

818

Wartość netto na początek okresu

4 301

0

0

1 305

5 606

Wartość brutto na początek okresu

4 301

0

0

2 123

6 424

a) Zwiększenia

324

0

0

9

333

– zwiększenia wynikające z prac rozwojowych
prowadzonych we własnym zakresie

324

0

0

0

324

– nabycie

0

0

0

9

9

b) Zmniejszenia

0

0

0

-1

-1

– sprzedaż

0

0

0

-1

-1

4 625

0

0

2 131

6 756

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu

0

0

0

818

818

Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów

0

0

0

212

212

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

0

0

0

-1

-1

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu

0

0

0

1 029

1 029

Skumulowane odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości na początek okresu

0

0

0

0

0

Skumulowane odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości na koniec okresu

0

0

0

0

0

Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy
z tytułu utraty wartości na koniec okresu

0

0

0

1 029

1 029

4 625

0

0

1 102

5 727

Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy
z tytułu utraty wartości na początek okresu

Wartość brutto na koniec okresu

Bilans zamknięcia (wartość netto)
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WARTOŚCI NIEMATERIALNE
01.01.2016 – 31.12.2016

Wartość brutto na początek okresu

Koszty prac
Wartość firmy
rozwojowych

Nabyte
koncesje,
patenty
licencje
i podobne
wartości
niematerialne

Inne wartości
niematerialne

Razem

2 700

0

0

2 052

4 752

0

0

0

477

477

Wartość netto na początek okresu

2 700

0

0

1 575

4 275

Wartość brutto na początek okresu

2 700

0

0

2 052

4 752

a) Zwiększenia

1 601

0

0

71

1 672

– zwiększenia wynikające z prac rozwojowych
prowadzonych we własnym zakresie

1 601

0

0

0

1 601

– nabycie

0

0

0

71

71

b) Zmniejszenia

0

0

0

0

0

4 301

0

0

2 123

6 424

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu

0

0

0

477

477

Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów

0

0

0

341

341

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu

0

0

0

818

818

Skumulowane odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości na początek okresu

0

0

0

0

0

Skumulowane odpisy aktualizujące
z tytułu utraty wartości na koniec okresu

0

0

0

0

0

Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy
z tytułu utraty wartości na koniec okresu

0

0

0

818

818

4 301

0

0

1 305

5 606

Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy
z tytułu utraty wartości na początek okresu

Wartość brutto na koniec okresu

Bilans zamknięcia (wartość netto)
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Nota 2.4. Stosowane średnie stawki amortyzacji
OKRESY UŻYTKOWANIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (W MIESIĄCACH)

31.12.2017

31.12.2016

a) zakończone prace rozwojowe

nieokreślony

nieokreślony

b) wartość firmy

nieokreślony

nieokreślony

c) nabyte koncesje, patenty licencje i podobne wartości niematerialne, w tym:

24-120

24-120

d) inne wartości niematerialne

24-120

24-120

Prace rozwojowe zrealizowane przez Emitenta związane są z produkcją elementów fotowoltaicznych, czyli z jego
działalnością podstawową, Zarząd Emitenta zakłada korzystanie z aktywów w okresie prowadzenia działalności, czyli
w okresie nieoznaczonym. W każdym roku dokonywana jest ocena przydatności aktywowanych prac rozwojowych dla
realizowanej produkcji.

Nota 2.5. Wartości niematerialne wykazywane pozabilansowo – nie dotyczy

Nota 2.6. Wartości niematerialne o zerowej wartości bilansowej – nie dotyczy

Nota 2.7. Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
01.01.2018 –
31.12.2018
Planowane

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

Wartości niematerialne

10 700

333

71

Rzeczowe aktywa trwałe

34 600

35 763

8 436

Ogółem

45 300

36 096

8 507

31.12.2017

31.12.2016

15

15

15

15

0

0

15

15

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

15

0

Wyszczególnienie nakładów

NOTA 3. WARTOŚĆ FIRMY
WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
1. wartość firmy – jednostki zależne
– ML SYSTEM+ Sp. z o.o. (INŻYNIERIA BIPV Sp. z o.o.)
2. wartość firmy – jednostki współzależne
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

WARTOŚĆ FIRMY
Wartość brutto na początek okresu
Łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu

0

0

Wartość netto na początek okresu

15

0

Wartość brutto na początek okresu

15

0

0

15

0

15

0

0

15

15

Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu

0

0

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu

0

0

15

15

a) Zwiększenia (z tytułu)
– w wyniku konsolidacji spółek
b) Zmniejszenia (z tytułu)
Wartość brutto na koniec okresu

Bilans zamknięcia (wartość netto)
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NOTA 4. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
Nota 4.1. Należności długoterminowe
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
a) od jednostek powiązanych, w tym od:
– jednostek zależnych

31.12.2017

31.12.2016

0

0

0

0

– jednostek współzależnych

0

0

– jednostek stowarzyszonych

0

0

– znaczącego inwestora

0

0

– wspólnika jednostki współzależnej

0

0

– jednostki dominującej

0

0

613

538

613

538

613

538

b) od pozostałych jednostkach, z tytułu:
– kaucje gwarancyjne dobrego wykonania
c) Należności długoterminowe brutto
d) Odpis aktualizujący (do należności przeterminowanych)
Należności długoterminowe netto, razem

0

0

613

538

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

538

561

538

561

Nota 4.2. Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów)
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu
– kaucje gwarancyjne dobrego wykonania
a) Zwiększenia

78

5

– zatrzymanie kaucji

69

5

– przekwalifikowanie

9

0

b) Zmniejszenia

3

28

– zwrot kaucji

3

25

– przekwalifikowanie

0

3

613

538

613

538

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu
– kaucje gwarancyjne dobrego wykonania

Nota 4.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych – nie dotyczy

Nota 4.4. Należności długoterminowe (struktura walutowa)
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE WEDŁUG WALUT
PLN (waluta funkcjonalne)

31.12.2017

31.12.2016

613

538

0

0

0

0

0

0

613

538

EUR – waluta
EUR
USD – waluta
USD
PLN/inne waluty
Razem

Dotyczy należności z tytułu kaucji gwarancyjnych dobrego wykonania o okresie zapadalności powyżej 1 roku.
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NOTA 5. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
Nota 5.1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

spółka
pełna
zależna

0

100

ML SYSTEM+
Sp. z o.o.

100

udział w liczbie
ogólnej głosów na
walnym
zgromadzeniu

Procent
posiadanego
kapitału
100,00%

100,00%

33

6

zysk/strat
a netto

zysk/strat
a z lat
ubiegłych

kapitał
zapasowy
0

0

6 283

zobowiązania
krótkoterminowe

pozostały kapitał własny,
w tym:

należne wpłaty
na kapitał
zakładowy

kapitał
zakładowy
139

100

zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania jednostki. w tym:

Kapitał własny jednostki, w tym:

Nazwa
jednostki

Wartość
bilansowa
udziałów/akcji

Korekty
aktualizujące
wartość

Wartość
udziałów/akcji wg
ceny nabycia

9/2016

zobowiązania
długoterminowe

wykonywanie
pozostałych
instalacji
budowlanych

Data objęcia
kontroli

Metoda
konsolidacji

Zaczernie

Charakter
powiązania

ML SYSTEM+
Sp. z o.o.

Przedmiot
przedsiębiorstwa

Nazwa
jednostki

Siedziba

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) – według stanu na dzień 31.12.2017r.

283

należności
długoterminowe

Nazwa
jednostki

ML SYSTEM+
Sp. z o.o.

należności
krótkoterminowe

należności jednostki w tym:

387

0

aktywa jednostki
razem

387

422

przychody ze
sprzedaży za
okres

517

nieopłacona
wartość
udziałów/akcji

0,00%

otrzymane lub
należne
dywidendy od
jednostki za rok
kończący się
31.12.2017

0
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0

100

1

ML SYSTEM+
Sp. z o.o.

100

133

12

zysk/strata
netto

zysk/strata
z lat
ubiegłych
21

0

12

35

zobowiązania
krótkoterminowe

pozostały kapitał własny,
w tym:

kapitał zapasowy

kapitał zakładowy

Nazwa
jednostki

100,00%

zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania jednostki. w tym:

Kapitał własny jednostki, w tym:

L.p

100 100,00%

Wartość
bilansowa
udziałów/akcji

Korekty
aktualizujące
wartość

Wartość
udziałów/akcji wg
ceny nabycia

Data objęcia
kontroli
9/2016

Udział w liczbie
ogólnej głosów na
walnym
zgromadzeniu

pełna

Procent
posiadanego
kapitału

spółka
zależna

Metoda
konsolidacji

Charakter
powiązania

Przedmiot
przedsiębiorstwa

wykonywanie
pozostałych
Jasionka
instalacji
budowlanych

zobowiązania
długoterminowe

ML SYSTEM+
1
Sp. z o.o.

Siedziba

L.p

Nazwa jednostki

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) – według stanu na dzień 31.12.2016r

35

1
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należności
długoterminowe

L.p

Nazwa
jednostki

ML SYSTEM+
Sp. z o.o.

należności
krótkoterminowe

należności jednostki w tym:

148

0

aktywa
jednostki
razem

148

168

przychody ze
sprzedaży za
okres

165

nieopłacona
wartość
udziałów/akcji

0,00%

otrzymane lub
należne dywidendy
od jednostki za rok
kończący się
31.12.2016

0
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NOTA 6. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
INNE DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

0

63

0

63

0

63

31.12.2017

31.12.2016

2 790

2 256

0

0

2 499

4 777

31

201

5 320

7 234

31.12.2017

31.12.2016

0

0

a) Zwiększenia

77

0

b) Zmniejszenia

0

0

77

0

31.12.2017

31.12.2016

0

0

b) od pozostałych jednostek

20 053

15 258

– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

16 622

13 931

– do 12 miesięcy

16 622

13 931

0

0

180

599

3 251

728

0

0

578

509

20 631

15 767

0

0

20 631

15 767

a) opłacone polisy długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem

NOTA 7. ZAPASY
ZAPASY
a) Materiały
b) Półprodukty i produkty w toku
c) Wyroby gotowe
d) Towary
Zapasy, razem

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW
Stan na początek okresu

Stan odpisów aktualizujących wartość zapasów na koniec okresu

NOTA 8. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
Nota 8.1. Należności krótkoterminowe – wyszczególnienie
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
a) od jednostek powiązanych

– powyżej 12 miesięcy
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
– inne
– dochodzone na drodze sądowej
c) zaliczki na dostawy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności brutto razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto razem

Szczegółowe informacje dotyczące odpisów aktualizujących wartość należności znajdują się w nocie „Odpisy aktualizujące
wartość aktywów oraz trwała utrata wartości”
Emitent stosuje zróżnicowane i negocjowane terminy płatności należności.
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INNE NALEŻNOŚCI

31.12.2017

31.12.2016

3 251

728

7

16

a) Inne należności brutto
– należności z tytułu kaucji
– należności z tytułu dotacji

3 166

0

– pozostałe należności

78

119

– z tytułu odszkodowań

0

593

0

0

3 251

728

0

0

31.12.2017

31.12.2016

20 280

15 584

84

10

351

45

USD – waluta

0

33

USD

0

138

0

0

20 631

15 767

b) Odpis aktualizujący wartość należności
Inne należności netto, razem
w tym : od jednostek powiązanych

Nota 8.2. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI WEDŁUG
WALUT
PLN (waluta funkcjonalne)
EUR – waluta
EUR

PLN/inne waluty
Razem

Nota 8.3. Należności z tytułu dostaw i usług (netto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

31.12.2017

31.12.2016

15 183

13 012

4 453

678

– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy

10 730

12 334

– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy

0

0

– powyżej 6 m-cy do 12 m-cy

0

0

– powyżej 1 roku

0

0

0

0

1 439

919

a) Nieprzeterminowane należności brutto
– do 1 m-ca

b) Odpis aktualizujący (do należności nieprzeterminowanych)
c) Przeterminowane należności brutto
– do 1 m-ca

575

80

– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy

775

832

– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy

0

1

– powyżej 6 m-cy do 12 m-cy

83

0

6

6

0

0

16 622

13 931

– powyżej 1 roku
d) Odpis aktualizujący (do należn. przeterminowanych)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto, razem

NOTA 9. NALEŻNOŚCI Z WYCENY UMÓW O BUDOWĘ
Należności powstałe w wyniku wyceny umów o budowę zostały opisane w nocie umowy o budowę.
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NOTA 10. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
Nota 10.1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – wyszczególnienie
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

31.12.2017

31.12.2016

2 233

957

142

629

2 375

1 586

31.12.2017

31.12.2016

2 233

957

a) w kasie:

21

22

– w walucie polskiej

21

22

0

0

– EUR

0

0

– USD

0

0

– EUR

0

0

– USD

0

0

b) na rachunkach bankowych:

2 212

935

– w walucie polskiej

2 202

927

10

8

10

8

2

2

2. Inne środki pieniężne, w tym:

142

629

– lokaty bankowe w walucie polskiej

142

629

2 375

1 586

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

348

97

217

90

b) opłacone patenty

8

3

c) opłacone prenumeraty

0

2

122

0

0

2

0

0

347

97

Środki pieniężne w banku i w kasie
Lokaty krótkoterminowe
Środki pieniężne, razem

Nota 10.2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (struktura walutowa)
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
1. Środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach, w tym:

– w obcych walutach (po przeliczeniu na PLN)

– w obcych walutach

– w obcych walutach (po przeliczeniu na PLN)
– EUR
– w obcych walutach
– EUR

Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty

NOTA 11. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym
a) opłacone ubezpieczenia

d) certyfikacja
f) inne
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem
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NOTA 12. ODPISY AKTUALIZUJĄCY WARTOŚĆ AKTYWÓW – WYSZCZEGÓLNIENIE
01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

a) wartości niematerialne

0

0

b) rzeczowe aktywa trwałe

0

0

c) nieruchomości inwestycyjne

0

0

d) pozostałe aktywa finansowe

0

0

e) należności z tytułu dostaw i usług

0

0

f) należności pozostałe

0

0

g) udzielone pożyczki

0

0

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW

h) zapasy
Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem

Należności
z tyt. Należności
dostaw
pozostałe
i usług

Wartości
niematerialne
i prawne

Rzeczowe
aktywa
trwałe

Wartość odpisu na początek okresu
01.01.2017

0

0

0

Zwiększenia w tym z tytułu:

0

0

– wątpliwa ściągalność

0

– zalegania i małej rotacji

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ
AKTYWÓW 01.01.2017 – 31.12.2017

77

0

77

0

Udzielone
pożyczki

Zapasy

Razem

0

0

0

0

67

0

0

77

144

0

67

0

0

0

67

0

0

0

0

0

77

77

Zmniejszenia w tym z tytułu:

0

0

67

0

0

0

67

– ustanie przesłanek do utraty wartości

0

0

67

0

0

0

67

Wartość odpisu na 31-12-2017

0

0

0

0

0

77

77

Wartości
niematerialne
i prawne

Rzeczowe
aktywa
trwałe

Należności
z tyt. Należności
dostaw
pozostałe
i usług

Udzielone
pożyczki

Zapasy

Razem

Wartość odpisu na początek okresu
01.01.2016

0

0

0

0

0

0

0

Zwiększenia w tym z tytułu:

0

0

0

0

0

0

0

– trwała utrata wartości

0

0

0

0

0

0

0

– przeterminowanie

0

0

0

0

0

0

0

– wątpliwa ściągalność

0

0

0

0

0

0

0

– zalegania i małej rotacji

0

0

0

0

0

0

0

Zmniejszenia w tym z tytułu:

0

0

0

0

0

0

0

– przedawnienie

0

0

0

0

0

0

0

– zbycie / upłynnienie

0

0

0

0

0

0

0

– ustanie przesłanek do utraty wartości

0

0

0

0

0

0

0

– zapłata

0

0

0

0

0

0

0

– wykorzystanie odpisu/nieściągalny

0

0

0

0

0

0

0

Wartość odpisu na 31-12-2016

0

0

0

0

0

0

0

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ
AKTYWÓW 01.01.2016 – 31.12.2016
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NOTA 13. KAPITAŁ PODSTAWOWY
Nota 13.1. Kapitał podstawowy struktura

seria A1

Imienne
uprzywilejowane

na każdą
Akcję serii
A1
przypadają
2 (dwa)
głosy

seria B

Imienne

Seria
B1, B2

Imienne

Prawo do
dywidendy (od daty)

-

Data rejestracji

-

Liczba akcji w pełni
opłaconych

Imienne

Sposób pokrycia
kapitału

Rodzaj ograniczenia
praw do akcji

seria A

Wartość serii/emisji
wg wartości
nominalnej

Rodzaj akcji

Liczba akcji

Seria /
emisja

Rodzaj
uprzywilejowania
akcji

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

2 000 000

2 000 000

Kapitał pokryty
majątkiem
spółki
przekształconej

2 000 000 01.07.2015

01.07.2015

-

2 000 000

Kapitał pokryty
majątkiem
2 000 000
spółki
przekształconej

2 000 000 31.05.2017

01.07.2015

-

-

215 000

215 000

Kapitał pokryty
środkami
pieniężnymi

215 000 27.12.2017

31.12.2017

-

-

153 132

153 132

Kapitał pokryty
środkami
pieniężnymi

153 132 27.12.2017

31.12.2017

Kapitał zakładowy razem na dzień 31.12.2017 r
Wartość nominalna jednej akcji =

4 368 132

1,00

-

Kapitał zakładowy razem na dzień 31.12.2016 r
Wartość nominalna jednej akcji =

Sposób pokrycia
kapitału

Wartość serii/emisji
wg wartości
nominalnej

Liczba akcji
400 000

Prawo do
dywidendy (od daty)

-

Data rejestracji

Imienne

Kapitał pokryty
majątkiem
4 000 000
spółki
przekształconej

Liczba akcji w pełni
opłaconych

seria A

Rodzaj akcji

Rodzaj ograniczenia
praw do akcji

Seria /
emisja

Rodzaj
uprzywilejowania
akcji

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

400 000,00

01.07.2015

01.07.2015

4 000 000

10,00
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Nota 13.2. Kapitał podstawowy – wartościowo
w sztukach
KAPITAŁ PODSTAWOWY
31.12.2017

31.12.2016

0

400 000

4 368 132

0

Akcje zwykłe o wartości 10,00 PLN za sztukę
Akcje zwykłe o wartości 1,00 PLN za sztukę
AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANE I W PEŁNI OPŁACONE

w sztukach

Na dzień 1 stycznia

400 000

400 000

wyemitowane w ciągu roku

368 132

0

Split akcji

4 000 000

0

Na dzień 31 grudnia

4 368 132

400 000

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 27 kwietnia 2017 r. dokonano podwyższenia kapitału
zakładowego Jednostki dominującej o kwotę 215.000 złotych poprzez emisję 21.500 akcji imiennych, zwykłych serii B
o wartości nominalnej 10 złotych każda akcja. Cena emisyjna akcji serii B wynosiła 139,53 złotych za każdą akcję serii B.
Podwyższenie kapitału zakładowego wpisano do rejestru przedsiębiorców w dniu 31 maja 2017 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałami z 9 listopada 2017 r.:
1)

dokonało wyodrębnieniu 200.000 akcji serii A o numerach od 100001 do 200000 oraz od 300001 do 400000 z serii A
akcji i utworzeniu z tych akcji nowej serii akcji imiennych, zwykłych, oznaczonej jako A1, precyzując przy tym, że
dotychczasowe akcje serii A o numerach od 100001 do 200000 stanowić będą akcje serii A1 o numerach od 000001 do
100000, a dotychczasowe akcje serii A o numerach od 300001 do 400000 stanowić będą akcje serii A1 o numerach od
100001 do 200000;

2)

postanowiło dla utrzymania ciągłości numeracji w obrębie serii A akcji, iż dotychczasowe akcje serii A o numerach od
200001 do 300000 stanowić będą akcje serii A o numerach od 100001 do 200000;

3)

dokonało uprzywilejowania akcji zwykłych, imiennych serii A1 co do głosu w ten sposób, iż na każdą akcję
uprzywilejowaną przypada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;

4)

dokonało podziału (splitu) akcji Emitenta poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 złotych na 1 złoty oraz
zwiększenie liczby akcji Emitenta tworzących kapitał zakładowy, z 421.500 akcji o wartości nominalnej 10 złotych każda
akcja do 4.215.000 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja, przy czym podział (split) akcji Emitenta został
dokonany poprzez wymianę wszystkich akcji w stosunku 1:10.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą z 22 listopada 2017 r. dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
o kwotę 153.132 złotych poprzez emisję 135.600 akcji imiennych, zwykłych, serii B1 o wartości nominalnej 1 złoty każda
akcja oraz 17.532 akcji imiennych, zwykłych, serii B2 o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja. Cena emisyjna akcji serii B1
wynosiła 14,75 złotych za każda akcję serii B1, a cena emisyjna akcji serii B2 wynosiła 1 złoty za każdą akcję serii B2.
Powyższe zmiany zostały odzwierciedlone w przyjętym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą z 22 listopada
2017 r. nowym brzmieniu Statutu Jednostki dominującej. Zmiany Statutu oraz podwyższenie kapitału zakładowego, o których
mowa powyżej, zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców w dniu 27 grudnia 2017 r.

Nota 13.3. Kapitał podstawowy – akcjonariusze
Stan na: 31.12.2017
Seria akcji
Nazwa akcjonariusza
A1

Edyta Stanek

1 000 000

1 000 000

3 000 000

47,11%

45,79%

Dawid Cycoń

1 000 000

1 000 000

3 000 000

47,11%

45,79%

215 000

3,38%

4,92%

215000

Pozostali
Razem
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B1/B2

Procent
Procent
posiadanych posiadanego
głosów
kapitału

A

Newberg ML SPV Sp. z o.o.

B

Ilość
głosów

2 000 000

2 000 000

215 000

153132

153 132

2,40%

3,51%

153 132

6 368 132

100,00%

100,00%
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Stan na: 31.12.2016
Seria akcji
Nazwa akcjonariusza
A
Edyta Stanek

200 000

Dawid Cycoń

200 000

Razem

400 000

B

C

D

Ilość
głosów

Procent
posiadanych
głosów

200 000

0

0

0

50,00%

Procent
posiadanego
kapitału
50,00%

200 000

50,00%

50,00%

400 000

100,00%

100,00%

NOTA 14. KAPITAŁ ZAPASOWY
KAPITAŁ ZAPASOWY

31.12.2017

31.12.2016

1. Utworzony ustawowo

0

0

2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość

0

0

3. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych

0

0

19 446

18 851

33

21

0

0

19 479

18 872

4 649

0

4. Z podziału zysku j. dominującej
5. Z podziału zysku j. zależnej
6. Inny
Kapitał zapasowy, razem
Kapitał z emisji akcji

NOTA 15. DŁUGOTERMINOWE REZERWY Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Emitent wdrożył programy świadczeń pracowniczych – pakiet medyczny, a także programy wynikające z przepisów prawa
pracy (wynagrodzenie, odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne oraz urlopowe).
DŁUGOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA I REZERWY Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ
PRACOWNICZYCH
Stan na początek okresu

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

18

13

– na odprawy emerytalne

18

13

– na urlopy pracownicze

0

0

2

5

2

5

a) Zwiększenia
– na odprawy emerytalne
– na urlopy pracownicze

0

0

0

0

0

0

w tym wykorzystanie

0

0

– na urlopy pracownicze

0

0

w tym wykorzystanie

0

0

20

18

– na odprawy emerytalne

20

18

– na urlopy pracownicze

0

0

b) Zmniejszenia
– na odprawy emerytalne

Stan na koniec okresu
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NOTA 16. POZOSTAŁE REZERWY DŁUGOTERMINOWE
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

203

185

192

174

11

11

162

18

136

18

26

0

27

0

27

0

0

0

0

0

0

0

338

203

301

192

37

11

Stan na początek okresu
– na naprawy gwarancyjne
– na gwarancje
a) Zwiększenia
– na naprawy gwarancyjne
– na gwarancje
b) Zmniejszenia
– na naprawy gwarancyjne
w tym wykorzystanie
– na gwarancje
w tym wykorzystanie
Stan na koniec okresu
– na naprawy gwarancyjne
– na gwarancje

NOTA 17. KREDYTY, POŻYCZKI, INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE, POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
FINANSOWE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA – DŁUGOTERMINOWE

Nota 17.1. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, pozostałe zobowiązania finansowe i pozostałe
zobowiązania – wyszczególnienie
KREDYTY, POŻYCZKI, INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE, POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
FINANSOWE, POZOSTAE ZOBOWIĄZANIA

31.12.2017

31.12.2016

19 729

15 261

0

0

Długoterminowe:
Kredyty i pożyczki
Instrumenty dłużne
Pozostałe zobowiązania finansowe (z tytułu leasingu finansowego)

440

576

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

749

220

20 918

16 057

Razem zobowiązania finansowe długoterminowe

Nota 17.2. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, pozostałe zobowiązania finansowe i pozostałe
zobowiązania o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
KREDYTY, POŻYCZKI, INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE, POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
FINANSOWE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

31.12.2016

0

0

0

0

– z tytułu pożyczek

0

0

– inne

0

0

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

0

0

– z tytułu pożyczek

0

0

– inne

0

0

0

0

powyżej 5 lat
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31.12.2017

– z tytułu pożyczek

0

0

– inne

0

0

Część finansowa
KREDYTY, POŻYCZKI, INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE, POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
FINANSOWE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
powyżej 1 roku do 3 lat, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
– z tytułu leasingu finansowego
– inne
powyżej 3 do 5 lat
– z tytułu kredytów i pożyczek
– z tytułu leasingu finansowego
– inne
powyżej 5 lat
– z tytułu kredytów i pożyczek
– z tytułu leasingu finansowego
– inne
3. Zobowiązania długoterminowe razem

31.12.2017

31.12.2016

20 918

16 057

13 908

8 312

13 468

7 656

440

576

0

80

2 454

3 235

2 328

3 101

0

0

126

134

4 556

4 510

3 933

4 504

0

0

623

6

20 918

16 057

Nota 17.3. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, pozostałe zobowiązania finansowe i pozostałe
zobowiązania (struktura walutowa)
KREDYTY, POŻYCZKI, INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE, POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
FINANSOWE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (struktura walutowa)

31.12.2017

31.12.2016

PLN

20 918

16 057

EUR

0

0

USD

0

0

20 918

16 057

Razem
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2 137

10 832

kredyt
inwestycyjny

kredyt
inwestycyjny

kredyt
inwestycyjny

Polska Kasa Opieki SA

Polska Kasa Opieki SA

Bank Polskiej
Spółdzielczości S.A.

1 000

Rodzaj
Wartość
zobowiązania kredytu wg
(kredytu)
umowy

Wierzyciel

Kredyty według stanu na dzień 31.12.2017 r.

983

9 072

1 251

Wartość
kredytu na
dzień
bilansowy

108

1 359

895

Kredyty
krótkoterminowe

875

WIBOR 3M
+ 2,5 p.p.

WIBOR 1M
+ 1,6 p.p. (marża
7 713
podwyższona
2,1 p.p.)
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– weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa;
– pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego Banku BPS
SA Oddział w Rzeszowie,
– oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie
art. 777 kpc,
– hipoteka umowna do kwoty 1.700.000,00 zł ustanowiona na
13.09.2027
niezabudowanej działce gruntowej nr 1/34, zlokalizowanej
w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski,
województwo podkarpackie, która zostanie wyodrębniona do nowej
Księgi Wieczystej z Księgi Wieczystej nr R212/00004617/2
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Ksiąg
Wieczystych.

– hipoteka umowna do kwoty 16 247 740,00 zł (docelowo na miejscu
I) na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy
zlokalizowanej w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1) wraz
z roszczeniem o przeniesienie wpisu na zwolnione wcześniejsze
miejsce i cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków,
– zastaw rejestrowy na środkach trwałych: suszarka tunelowa
o wartości bilansowej 1 551 200 zł na dzień 31.03.2016 r. oraz laser
31.03.2026
o wartości bilansowej 4 112 500 zł na dzień 31.03.2016 (docelowo
na I miejscu) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia
i innych zdarzeń losowych
– oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji świadczenia
pieniężnego w trybie art. 777 kpc
– pełnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy w Banku
Pekao S.A.

WIBOR 1M
+ 1,4 p.p. (marża
podwyższona
1,9 p.p.)
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– hipoteka umowna do kwoty 3 206 160,00 zł (docelowo na miejscu
nie gorszym niż IV) na nieruchomości stanowiącej własność
Kredytobiorcy zlokalizowanej w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1)
wraz z roszczeniem o przeniesienie wpisu na zwolnione wcześniejsze
miejsce i cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków,
30.06.2019
– zastaw rejestrowy na nabywanych środkach trwałych wraz z cesją
praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych,
– weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz
z deklaracją wekslową,
– pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Zabezpieczenia

Termin
spłaty

Warunki
oprocentowania

Kredyty
długoterminowe

Nota 17.4 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek – kluczowe warunki umów

Część finansowa

kredyt w
rachunku
bieżącym

kredyt
inwestycyjny

Bank Polskiej
Spółdzielczości S.A.

Podkarpacki Bank
Spółdzielczy

3 717

8 360

3 186

6 373

1 062

6 373

2 124

0

WIBOR 3M
+ 2,5 p.p.

WIBOR 3M
+ 2,2 p.p.
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1) cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia zastawionego mienia
ruchomego od wszystkich ryzyk
2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC
3) pełnomocnictwo do rachunku RB prowadzonego w PBS Bank
31.12.2020 4) weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkodawcy
5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej docelowo ustanowiony na
I miejscu na linii obróbki szkła 4,6 o nr inwentarzowym
22/11/2015/SE/4.6, wartość odtworzeniowa 10 620 000 zł wg polisy
ubezpieczeniowej

– weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa;
– pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku
BPS S.A. Oddział w Rzeszowie,
– gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de
minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości
41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty
3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony
o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania, tj. do 31.03.2019 r.,
– oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie
art. 777 kpc,
– zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj.:
a) piec do spiekania, typ PK-VS 790-250Px2, nr seryjny 108/1/2015,
rok produkcji 2015,
b) piec do Fusingu, typ PK-VS 790-250P×2, nr seryjny 108/2/2015,
31.12.2018
rok produkcji 2015,
c) napełniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 01/15, rok
produkcji 2015,
d) napełniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 02/15, rok
produkcji 2015,
e) tester ogniw PV, nr seryjny 20140804, rok produkcji 2014,
f) linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych
składająca się z:
-Stringer Tr1800, typ F15ST3018, nr seryjny A00110388, rok
produkcji 2016
-urządzenie do lutowania, nr seryjny 001, rok produkcji 2015,
– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych opisanych
powyżej przez cały okres obowiązywania zabezpieczenia (wyłącznie
na rzecz Banku BPS S.A.);

Część finansowa

7 300

2 500

kredyt
inwestycyjny

kredyt w
rachunku
bieżącym

Podkarpacki Bank
Spółdzielczy

Alior Bank SA

1 818

6 900

1 818

0

0

6 900

– Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach
bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w banku;
– poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Edytę Stanek
i Dawida Cycoń
– gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de
minimis – gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego;
12.04.2018
– zastaw rejestrowy na rzecz Banku na następujących maszynach:
sitodrukarka precyzyjna, sitodrukarka precyzyjna, automatyczny
system odprowadzania zużytego powietrza
– cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w środków trwałych na
łączną sumę ubezpieczenia nie niższą niż 3 553 479,00 zł w zakresie
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

WIBOR 3M
+ 2,5 p.p.

WIBOR 3M
+ 2,5 p.p. (marża
podwyższona
3,75 p.p.)
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1) Przelew wierzytelności z umowy zawartej z Gminą Miasta
Rzeszowa nr ZTM.232.3.61.2017 z dnia 11-08-2017r., przedmiotem
której jest zaprojektowanie i wybudowanie zadania pn.: „Budowa
Dworca Lokalnego" (miejsce wykonywania zamówienia – jednostka
budżetowa: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie)
polegającego na przebudowie placu manewrowego z budową
pawilonu dla obsługi podróżnych na Dworcu Lokalnym w Rzeszowie,
do wysokości wierzytelności należnych ML System S.A. z tytułu
realizacji przedmiotu umowy. Wysokość cesji do wartości netto kwoty
należnego wynagrodzenia ML System S.A.
2) Cesja z polisy ubezpieczenia mienia ruchomego objętego
zastawem od wszystkich ryzyk. Suma ubezpieczenia środków
trwałych wg wartości odtworzeniowej 10 620 000 zł.
3) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5
KPC, ustanowione w imieniu Kredytobiorcy do wysokości 200%
wartości kredytu, przy czym PBS Bank będzie mógł nadać klauzulę
wykonalności w terminie do 3 lat od ustalonej w umowie daty spłaty
kredytu.
15.01.2019
4) Pełnomocnictwo do rachunku spółki ML System SA
przeznaczonego do wpływów środków pieniężnych z wynagrodzenia
kredytowanego kontraktu, na prawach na których zostanie
ustanowiony zastaw finansowy.
5) Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w PBS Bank.
6) Weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z
deklaracją wekslową.
7) Zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunku spółki ML System S.A. w PBS Bank,
na który następować będą wpływy z tytułu kredytowanego kontraktu
objętego cesją wierzytelności do umowy nr ZTM.232.3.61.2017 z dnia
11-08-2017r.
8) Zastaw rejestrowy ustanowiony na 1-wszym miejscu na linii do
obróbki szkła 4.6 o nr inwentarzowym 22/11/2015r/SSE/4.6. Aktualna
wartość linii wg polisy ubezpieczeniowej wynosi 10 620 000,00 zł.
Zabezpiecza także pożyczkę pieniężną na działalność gospodarczą
udzieloną umową przez PBS Bank nr UK/00572/0012/KPP/2017
z dnia 18-07-2017 r.

Część finansowa

kredyt
inwestycyjny

pożyczka

pożyczka

pożyczka

pożyczka

pożyczka

pożyczka

Bank Spółdzielczy w
Lubeni

Dawid Cycoń

Dawid Cycoń

Dawid Cycoń

Edyta Stanek

Edyta Stanek

Edyta Stanek

100

50

600

100

250

350

3 107

107

54

644

107

268

376

2 054

0

0

0

0

0

0

2 054

31.12.2020 brak

31.12.2020 brak

31.12.2020 brak

31.12.2020 brak

31.12.2020 brak

9%, zmienione
aneksem na
WIBOR 3M
+ 4 p.p.
9%, zmienione
aneksem na
WIBOR 3M
+ 4 p.p.
9%, zmienione
aneksem na
WIBOR 3M
+ 4 p.p.

9%, zmienione
aneksem na
644
WIBOR 3M
+ 4 p.p.
9%, zmienione
aneksem na
54
WIBOR 3M
+ 4 p.p.
9%, zmienione
aneksem na
WIBOR 3M
+ 4 p.p.
107

107

268

376
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31.12.2020 brak

WIBOR 3M
+ 2,5 p.p.

0

1) weksel własny in blanco z klauzulą „na zlecenie” wystawiony przez
Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową
2) zastaw rejestrowy na zautomatyzowanej linii lutowniczej z robotem
podawczym, marka StringerTTl800, rok produkcji 2015, numer seryjny
A00108387, typ F14ST3062 wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej odnawialnej w całym okresie kredytowania,
3) cesja z wpływów z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Osi
Priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
30.06.2018
Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt: „Multibusbarowy,
semielastyczny moduł fotowoltaiczny (PVBB+)” Umowa
o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0911/16-00,
4) zastaw rejestrowy na zakupywanym urządzeniu, tj. coldroom wraz
z ploterem wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej odnawialnej
w całym okresie kredytowania,
5) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym
prowadzonym na rzecz Kredytobiorcy przez BS w Lubeni I Oddział
w Rzeszowie.

Część finansowa

pożyczka

pożyczka

pożyczka

Edyta Stanek

Edyta Stanek

Edyta Stanek

Razem

Korekta zobowiązań
z tyt. dyskonta

pożyczka

Edyta Stanek

750

100

90

45

34 203

-47

805

107

97

48

14 474

0

805

0

0

0

31.12.2020 brak

31.12.2020 brak

31.12.2020 brak

30.06.2018 brak

9%, zmienione
aneksem na
WIBOR 3M
+ 4 p.p.
9%, zmienione
aneksem na
WIBOR 3M
+ 4 p.p.

9%, zmienione
aneksem na
107
WIBOR 3M
+ 4 p.p.
9%, zmienione
aneksem na
0
WIBOR 3M
+ 4 p.p.

19 729

-47

97

48

268

Część finansowa

2 137

10 832

kredyt
inwestycyjny

Polska Kasa Opieki SA

Wartość
kredytu wg
umowy

kredyt
inwestycyjny

Rodzaj
zobowiązania
(kredytu)

Polska Kasa Opieki SA

Wierzyciel

Kredyty według stanu na dzień 31.12.2016 r.

9 841

1 781

Wartość
kredytu na
dzień
bilansowy

1 064

712

Kredyty
krótkoterminowe

WIBOR 1M
+ 1,6 p.p. (marża
8 777
podwyższona
2,1 p.p.)
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– hipoteka umowna do kwoty 16 247 740,00 zł (docelowo na
miejscu I) na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy
zlokalizowanej w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1) wraz
z roszczeniem o przeniesienie wpisu na zwolnione wcześniejsze
miejsce i cesją praw z polisy ubezpieczeniowej budynków,
– zastaw rejestrowy na środkach trwałych: suszarka tunelowa
o wartości bilansowej 1 551 200 zł na dzień 31.03.2016 r. oraz laser
31.03.2026
o wartości bilansowej 4 112 500 zł na dzień 31.03.2016 (docelowo
na I miejscu) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia
i innych zdarzeń losowych
– oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji świadczenia
pieniężnego w trybie art. 777 kpc
– pełnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy w Banku
Pekao S.A.

WIBOR 1M
+ 1,4 p.p. (marża
podwyższona
1,9 p.p.)

1 069

– hipoteka umowna do kwoty 3 206 160,00 zł (docelowo na miejscu
nie gorszym niż IV) na nieruchomości stanowiącej własność
Kredytobiorcy zlokalizowanej w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1)
wraz z roszczeniem o przeniesienie wpisu na zwolnione
wcześniejsze miejsce i cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
30.06.2019 budynków,
– zastaw rejestrowy na nabywanych środkach trwałych wraz z cesją
praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych,
– weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz
z deklaracją wekslową,
– pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Zabezpieczenia

Termin
spłaty

Warunki
oprocento-wania

Kredyty
długoterminowe

Część finansowa

5 310

3 000

kredyt
inwestycyjny

kredyt w
rachunku
bieżącym

Bank BZWBK SA,
Wrocław

Polska Kasa Opieki SA,
Warszawa
2 999

4 161

2 999

1 063

0

3 098

WIBOR 1M
+ 1,20 p.p.

WIBOR 3M
+ 1,4 pp
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hipoteka umowna do kwoty 4 500 000,00 zł (docelowo na miejscu
nie gorszym niż II) na nieruchomości stanowiącej własność
Kredytobiorcy zlokalizowanej w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1)
wraz z roszczeniem o przeniesienie wpisu na zwolnione
wcześniejsze miejsce i cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
budynków,
01.06.2017 zastaw rejestrowy na linii zespalania szkła o wartości 4 225 000,00
zł wg ewidencji środków trwałych na dzień 31.03.2016 roku
(docelowo na 1 miejscu)
oświadczenie Kredytobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu
się egzekucji świadczenia pieniężnego w trybie art. 777 kpc
pełnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy w Banku
Pekao S.A.

1) zastaw rejestrowy na linii do obróbki szkła o wartości rynkowej
10 620 000 zł;
2) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww.
przedmiotu zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
3) zastaw rejestrowy na maszynach o łącznej wartości księgowej
netto 4 816 000 zł – zabezpieczenie przyszłe;
4) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww.
przedmiotów zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
5) poręczenie cywilne udzielone przez Edytę Stanek,
6) poręczenie cywilne udzielone przez Dawida Cycoń;
7) weksel in blanco wystawiony przez Edytę Stanek wraz z
deklaracją wekslową – zabezpieczenie obowiązujące do czasu
dostarczenia do Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji
30.11.2020
w trybie art. 777 kpc;
8) weksel in blanco wystawiony przez Dawida Cycoń wraz z
deklaracją wekslową – zabezpieczenie obowiązujące do czasu
dostarczenia do Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji
w trybie art. 777 kpc;
9) zastaw rejestrowy na linii technologicznej o wartości księgowej
netto 3 674 684,00 na dzień 31.10.2016 r – zabezpieczenie przyszłe
przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia w/w
przedmiotów zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
10) przelew wierzytelności na rachunek kontraktowy z tytułu
kontraktu/zlecenia wskazanego przez Spółkę oraz
zaakceptowanego przez Bank z którego wartość niezrealizowanych
wpływów brutto będzie nie niższa niż 1 000 000 zł

Część finansowa

kredyt obrotowy
odnawialny

Kredyt Multilinia

Polska Kasa Opieki SA,
Warszawa

Bank BZWBK SA,
Wrocław
6 000

2 000

4 047

0

4 047

0

0

0

WIBOR 1M
+ 1,5 p.p.

WIBOR 1M
+ 1,20 p.p.

271

1) zastaw rejestrowy na maszynach o łącznej wartości księgowej
4 816 000 zł, zabezpieczenie przyszłe;
2) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww.
przedmiotu zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
3) zastaw zwykły oraz finansowy na rachunku kontraktowym wraz
z blokadą oraz pełnomocnictwem do tego rachunku;
4) zastaw rejestrowy na linii do obróbki szkła o wartości rynkowej
10 620 000 zł (wartość na dzień nabycia tj. 31.10.2015);
5) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww.
przedmiotu zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
6) przelew wierzytelności z tytułu kontraktów – zabezpieczenie
przyszłe;
7) zastaw rejestrowy na linii technologicznej o wartości księgowej
netto 3 674 684,00 – zabezpieczenie przyszłe;
31.01.2017 8) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww.
przedmiotu zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
9) przelew wierzytelności z tytułu umowy zleceń w łącznej kwocie
niezrealizowanych przychodów brutto 2 900 000 zł (cesja
potwierdzona);
10) poręczenie cywilne udzielone przez Edytę Stanek;
11) poręczenie cywilne udzielone przez Dawida Cycoń;
12) weksel in blanco wystawiony przez Edytę Stanek wraz
z deklaracją wekslową – zabezpieczenie obowiązujące do czasu
dostarczenia do Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji
w trybie art. 777 kpc;
13) weksel in blanco wystawiony przez Dawida Cycoń wraz
z deklaracją wekslową – zabezpieczenie obowiązujące do czasu
dostarczenia do Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji
w trybie art. 777 kpc

pełnomocnictwo do rachunków bankowych w Banku Pekao S.A.;
weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz
z deklaracją wekslową;
hipoteka umowna do kwoty 3 000 000,00 zł (docelowo na miejscu
nie gorszym niż VI) na nieruchomości stanowiącej własność
Kredytobiorcy zlokalizowanej w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1)
01.06.2017
wraz z roszczeniem o przeniesienie wpisu na zwolnione
wcześniejsze miejsce i cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
budynków;
cesja wierzytelności z kontraktu na kwotę nie niższą niż 125% kwoty
transzy kredytu (kontrakt liczony z VAT), która finansuje realizację
danego kontraktu

Część finansowa

pożyczka

pożyczka

pożyczka

pożyczka

pożyczka

pożyczka

pożyczka

pożyczka

pożyczka

Dawid Cycoń

Dawid Cycoń

Dawid Cycoń

Edyta Stanek

Edyta Stanek

Edyta Stanek

Edyta Stanek

Edyta Stanek

Edyta Stanek

Razem

Korekta zobowiązań
z tyt. dyskonta

kredyt w
rachunku
bieżącym

Alior Bank SA

750

90

45

100

50

600

100

250

350

2 500

27 647

-18

750

90

45

100

50

600

100

250

350

2 500

12 386

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

WIBOR 3M + 3,0
p.p. (marża
podwyższona
3,75 p.p.)

15 261

-18

750 9% w skali roku

90 9% w skali roku

45 9% w skali roku

100 9% w skali roku

50 9% w skali roku

600 9% w skali roku

100 9% w skali roku

250 9% w skali roku

350 9% w skali roku

0

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak

30.06.2018 brak

nieokreślony

nieokreślony

nieokreślony

nieokreślony

nieokreślony

nieokreślony

nieokreślony

nieokreślony
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Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach
bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w banku;
gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de
minimis – gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego;
zastaw rejestrowy na rzecz Banku na następujących maszynach:
28.02.2017
sitodrukarka precyzyjna, sitodrukarka precyzyjna, automatyczny
system odprowadzania zużytego powietrza
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w środków trwałych na
łączną sumę ubezpieczenia nie niższą niż 3 553 479,00 zł
w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

Część finansowa
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NOTA 18. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE

31.12.2017

31.12.2016

Stan na koniec okresu

39 049

25 287

– długoterminowe

35 999

23 312

– krótkoterminowe

3 050

1 975

Stan na koniec okresu

678

695

– długoterminowe

531

498

– krótkoterminowe

147

197

1 041

468

– długoterminowe

274

0

– krótkoterminowe

767

468

95

95

– długoterminowe

0

0

– krótkoterminowe

95

95

Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje

40 863

26 545

– długoterminowe

36 804

23 810

– krótkoterminowe

4 059

2 735

Ujęte w rachunku zysków i strat

7 625

4 844

– z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji

2 612

2 201

– nakłady finansowane dotacją

5 013

2 643

1. DOTACJE – finansowanie rzeczowych aktywów trwałych

2. DOTACJE – WNiP

3. DOTACJE – B+R
Stan na koniec okresu

4. Przychody przyszłych okresów
Stan na koniec okresu

Emitent pozyskał dofinansowanie na zakup składników majątku trwałego (wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwale).
W latach 2012 do 2017 Emitent pozyskał środki w ramach kilku programów. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania dla
realizacji projektów inwestycyjnych przekraczała kwotę 106,5 mln zł, a dla projektów B+R kwotę 38,2 mln zł.

NOTA 19. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I POZOSTAŁYCH
Nota 19.1. Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
KRÓTKOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA I REZERWY Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ
PRACOWNICZYCH

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

1

1

– na odprawy emerytalno-rentowe

1

1

– na urlopy pracownicze

0

0

0

0

0

0

Stan na początek okresu

a) Zwiększenia
– na odprawy emerytalno-rentowe
– na urlopy pracownicze

0

0

0

0

0

0

w tym wykorzystanie

0

0

– na urlopy pracownicze

0

0

w tym wykorzystanie

0

0

1

1

– na odprawy emerytalno-rentowe

1

1

– na urlopy pracownicze

0

0

b) Zmniejszenia
– na odprawy emerytalno-rentowe

Stan na koniec okresu

273

Część finansowa

Nota 19.2. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu
– na naprawy gwarancyjne
– na zobowiązania
a) Zwiększenia
– na naprawy gwarancyjne
– na zobowiązania
b) Zmniejszenia
– na naprawy gwarancyjne
w tym wykorzystanie

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

3 186

0

0

0

3 186

0

140

3 186

0

0

140

3 186

3 186

0

0

0

0

0

3 186

0

3 186

0

140

3 186

0

0

140

3 186

31.12.2017

31.12.2016

Wobec jednostek powiązanych

0

0

Z tytułu dostawi i usług i pozostałych zobowiązań, o okresie wymagalności:

0

0

– do 12 miesięcy

0

0

– powyżej 12 miesięcy

0

0

– na zobowiązania
w tym wykorzystanie
Stan na koniec okresu
– na naprawy gwarancyjne
– na zobowiązania

NOTA 20. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Nota 20.1. Zobowiązania krótkoterminowe według kryterium rodzajowego
ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

Wobec jednostek pozostałych

22 625

9 093

a) z tytułu dostawi i usług, o okresie wymagalności:

14 410

5 387

14 410

5 387

0

0

b) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych

1 006

2 057

c) zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

538

480

d) zaliczki

1 396

425

e) inne zobowiązania krótkoterminowe

5 275

744

22 625

9 093

– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania razem
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Nota 20.2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)
ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG WALUT

31.12.2017

31.12.2016

21 935

8 814

EUR – waluta

165

47

EUR

690

206

USD – waluta

0

18

USD

0

73

0

0

22 625

9 093

PLN (waluta funkcjonalne)

PLN/inne waluty
Razem

Nota 20.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Szczegółowy opis zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w podziale na długo i krótkoterminowe znajduje się w nocie nr 17.4

NOTA 21. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO
Emitent korzysta z usług kilku leasingodawców. Są to Millenium Leasing Sp zoo, BMW Financial Services Polska Sp zoo,
Volkswagen Leasing Gmbh, Prime Car Management SA, Europejski Fundusz Leasingowy SA.
Największa umowa to leasing finansowy w Millenium Leasing sp. zoo, przedmiotem leasingu jest Stringer – urządzenie do
automatycznego lutowania łańcuchów ogniw. Umowa zawarta jest w listopadzie 2014 na okres 59 miesięcy.
Pozostałe przedmiot leasingu to samochody osobowe i sprzęt komputerowy.
Zawarte umowy przewidują wykup przedmiotu leasingu po dokonaniu spłaty rat leasingowych.
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU
FINANSOWEGO

31.12.2017

31.12.2016

Wartość bieżąca
minimalnych
opłat

Wartość
minimalnych
opłat

Wartość
minimalnych
opłat

Wartość bieżąca
minimalnych
opłat

Minimalne opłaty leasingowe
W okresie do 1 roku

435

396

360

324

W okresie od 1 do 5 lat

444

440

642

576

879

836

1 002

900

43

0

102

0

Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych

836

836

900

900

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu

440

440

576

576

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu

396

396

324

324

Zobowiązania z tytułu leasingu razem:

836

836

900

900

Razem
minus: koszty finansowe zaliczone do przyszłych
okresów

NOTA 22. KWOTY NALEŻNE ODBIORCOM USŁUG BUDOWLANYCH
Zobowiązania opisane w nocie dodatkowej – umowy o budowę.
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NOTY OBJAŚNIAJACE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

NOTA 23. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
Nota 23.1. Należności warunkowe – wyszczególnienie
POZYCJE POZABILANSOWE

31.12.2017

31.12.2016

632

1 205

0

0

z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń

0

0

inne

0

0

632

1 205

632

1 205

0

0

Stan na koniec okresu

176 162

158 107

Pozostałe podmioty

176 162

158 107

8 249

7 413

0

3 702

167 913

150 694

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE
Stan na koniec okresu
Powiązane podmioty

Pozostałe podmioty
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń
inne

Nota 23.2. Zobowiązania warunkowe – wyszczególnienie
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
w tym, na rzecz istotnego odbiorcy/dostawcy
inne (wekslowe)

Najistotniejsze zobowiązania warunkowe ciążące na spółce to weksle będące zabezpieczeniem dotacji unijnych. Łączna
wartość tych weksli na dzień 31.12.2017 r. to kwota 106 068 tys. PLN.

Bank

Kwota

Podstawa

Ilość weksli

Termin
obowiązywania

PEKAO S.A.

2 137

Umowa kredyt inwestycyjny nr 17/MCK-RZE/2016

1 WEKSEL

od 02.06.2016
do 30.06 2019

Podkarpacki Bank
Spółdzielczy

3 717

Umowa o pożyczkę pieniężną na działalność gospodarczą
nr UK/00572/0012/KPP/2017

1 WEKSEL

od 18.07.2017
do 31.12.2020

Podkarpacki Bank
Spółdzielczy

7 300

Umowa kredytowa nr UK/00744/0012/KORK/2017 o kredyt obrotowy
w rachunku kredytowym

1 WEKSEL

od 18.09.2017
do 15.01.2019

Bank Polskiej
Spółdzielczości
S.A.

1 000

BPS Umowa o kredyt "Szybka inwestycja: nr 7276398/53/K/INP/17

1 WEKSEL

od 14.09.2017
do 13.09.2027

Bank Polskiej
Spółdzielczości
S.A.

8 360

BPS Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 7276398/52/K/Rb/17

2 WEKSLE

od 14.09.2017
do 31.12.2018

Bank Spółdzielczy
Lubenia

3 107

Umowa o kredyt inwestycyjny nr 21/DZ/RI/2017

1 WEKSEL

od 02.10.2017
do 30.06.2018

Na zabezpieczenie kredytów wystawiono weksle na kwotę 28 121 tys. PLN. Pozostałe weksle stanowią głównie
zabezpieczenie gwarancji udzielonych przez firmy ubezpieczeniowe stanowiące zabezpieczenie umów wykonawczych
w zakresie należytego wykonania kontraktów i usunięcia wad i usterek.
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NOTY OBJAŚNIAJACE DO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
NOTA 24 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA
TERYTORIALNA)
01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

50 951

31 531

0

0

– krajowe

0

0

-zagraniczne

0

0

50 951

31 531

50 843

31 374

108

157

3 397

3 019

0

2

– krajowe

0

2

-zagraniczne

0

0

3 397

3 017

2 955

3 013

442

4

54 348

34 550

0

2

54 348

34 548

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług
– od jednostek powiązanych

– od pozostałych jednostek
– krajowe
-zagraniczne
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
– od jednostek powiązanych

– od pozostałych jednostek
– krajowe
-zagraniczne
Przychody ze sprzedaży, razem
– od jednostek powiązanych
– od pozostałych jednostek

NOTA 25 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA
RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

50 951

31 531

– sprzedaż produkcji przemysłowej

16 687

7 632

– sprzedaż usług kontraktów

33 148

21 052

– sprzedaż usług pozostałych

311

2 543

– sprzedaż usług badawczych

805

304

3 397

3 019

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)

b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)
– surowce (materiały)

10

31

3 387

2 988

54 348

34 550

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

4 988

4 724

Zużycie materiałów i energii

15 316

8 907

Usługi obce

19 507

11 756

Podatki i opłaty

265

271

Wynagrodzenia

4 491

4 383

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

911

1 050

Pozostałe koszty rodzajowe

373

318

45 851

31 409

– towary
Przychody ze sprzedaży, razem

NOTA 26. KOSZTY WG RODZAJU
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Amortyzacja

Łączne koszty działalności operacyjnej
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01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

38 329

20 034

224

30

7 298

11 345

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

1. Rozwiązanie rezerw i odpisów z tytułu:

67

0

– odpisy aktualizujące wartość należności

67

0

8 051

6 924

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
W tym:
– koszty sprzedanych produktów i usług
– koszty sprzedaży
– koszty ogólnego zarządu

NOTA 27. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
POZOSTAŁE PRZYCHODY

2. Pozostałe, w tym:
– odszkodowania otrzymane

8

999

– zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0

922

7 625

4 844

418

159

8 118

6 924

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

284

0

– dotacje
– inne
Pozostałe przychody, razem

NOTA 28. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
POZOSTAŁE KOSZTY
1. Utworzenie rezerw i odpisów z tytułu:
– odpisy aktualizujące wartość należności

67

0

– odpisy aktualizujące wartość zapasów

77

0

140

0

6 612

4 984

– pozostałe rezerwy
2. Pozostałe
– składki członkowskie
– koszty procesów i odwołania, postępowania komorniczego
– darowizny
– zapłacone zasądzone zobowiązania

1

0

21

0

2

4

0

0

– odszkodowania i kary zapłacone

40

80

– strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

53

0

– szkoda związana z pożarem

0

1 154

6 490

3 454

– inne

5

292

3. Koszty dotyczące działalności pozostałej

0

0

6 896

4 984

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

– odsetki

36

1

– inne

18

6

Przychody finansowe, razem

54

7

– Koszty projektów B+R

Pozostałe przychody (koszty), razem

NOTA 29. PRZYCHODY FINANSOWE
Nota 29.1. Przychody finansowe – wyszczególnienie
PRZYCHODY FINANSOWE
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Nota 29.2. Przychody finansowe z tytułu odsetek
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) z tytułu udzielonych pożyczek

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

0

0

b) pozostałe odsetki

36

1

– od pozostałych jednostek

36

1

Przychody finansowe z tytułu odsetek razem

36

1

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

1 252

691

4

0

1 256

691

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

1 135

649

0

0

1 135

649

2. pozostałe odsetki, w tym

117

42

a) od jednostek powiązanych

0

0

117

42

1 252

691

NOTA 30. KOSZTY FINANSOWE
Nota 30.1. Koszty finansowe – wyszczególnienie
KOSZTY FINANSOWE
– odsetki
– inne
Koszty finansowe, razem

Nota 30.2. Koszty finansowe z tytułu odsetek
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
1. od kredytów i pożyczek
a) od jednostek powiązanych
b) od pozostałych jednostek

b) od pozostałych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek razem

NOTA 31. PODATEK DOCHODOWY
Nota 31.1. Odroczony podatek dochodowy
Emitent w okresach sprawozdawczych 2016-2017 nie rozpoznała podatku odroczonego. Zarząd Emitenta nie prognozuje
w przewidywalnym okresie powstania zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Nota 31.2. Podatek dochodowy bieżący
Emitent prowadzi działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, czego skutkiem jest zwolnienie części działalności
z podatku dochodowego od osób prawnych.
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Nota 31.3. Podatek dochodowy bieżący – uzgodnienie podstawy opodatkowania z wynikiem brutto
UZGODNIENIE PODATKU DOCHODOWEGO
1. Zysk (strata) brutto
2. Korekty konsolidacyjne
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym
a) Dochody ze źródeł przychodu położonych za granicą
b) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
– niewypłacone wynagrodzenia i narzuty

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

6 073

2 138

0

0

-8 958

-2 055

0

0

17 307

8 979

260

90

– odpis na Pfron

9

13

– rezerwy na świadczenia pracownicze

2

6

284

19

3 095

0

0

2

28

1

– wydatki sfinansowane z dotacji B+R

5 002

3 867

– niezakończone roboty

7 840

0

229

0

0

8

558

249

0

4 724

c) Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów

448

3 973

– koszy leasingu operacyjnego

357

128

91

79

0

2

20 714

4 844

41

0

– wycena kontraktów

9 792

0

– rozwiązanie rezerw

3 171

0

– dotacja

7 625

4 844

85

0

593

876

– rozliczenie kontraktów długoterminowych

0

1 673

– inne

0

-204

593

-593

f) Dochody zwolnione

5 696

3 093

– Dochód z SSE

5 696

3 093

2

83

-2 887

0

1

0

– pozostałe rezerwy
– amortyzacja bilansowa
– darowizny
– ujemne różnice kursowe niezrealizowane i NKUP

– odsetki niezapłacone
– pozostałe odsetki niepodatkowe
– inne wyłączenia
– amortyzacja MSSF

– wypłacone wynagrodzenia wraz z narzutami
– inne
d) Dochody nie podlegające opodatkowaniu
– różnice kursowe niezrealizowane

– inne wyłączenia
e) Pozycje zwiększające przychody podlegające opodatkowaniu

– odszkodowanie

4. Strata podatkowa z lat ubiegłych
5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
6. Podatek dochodowy według stawki
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POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTA 32. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA – NIE DOTYCZY.

NOTA 33. OTRZYMANE DOTACJE
Omówione w nocie 18.

NOTA 34. DYWIDENDY – NIE DOTYCZY

NOTA 35. ZYSK NA AKCJĘ
01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

Zysk/strata netto

6 072

2 138

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)

4 143

400

1,47

5,35

PODSTAWOWY

Podstawowy zysk/strata na jedną akcję (w PLN)

Zysk na jedną akcję obliczono przez podzielenie zysku (straty) netto z działalności kontynuowanej danego okresu
obrotowego, który przypada na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę akcji / udziałów
występujących w ciągu danego okresu. Średnia ważona liczba akcji jest iloczynem liczby akcji w danym podokresie,
w którym nie ulega ona zmianie i współczynnika liczby dni tego podokresu w okresie.
Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na
zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez
średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji
rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe).
W 2016 i 2017roku nie wystąpiły czynniki rozwadniające akcje.
Wyliczenie średniej ważonej liczba akcji za 2017
Początek okresu

Koniec okresu

Ilość dni (A)

Liczba akcji w
danym okresie (B)

(A)x(B)/364

01.01.2017

05.05.2017

124

4 000 000

1 362 637

05.05.2017

27.12.2017

236

4 215 000

2 732 802

27.12.2017

31.12.2017

4

4 368 132

średnia ważona liczba akcji:

364

48 001
4 143 441

Szczegółowy opis dotyczący zmian w ilości akcji w roku 2017 zamieszczono w nocie 13.2

NOTA 36. OBJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

01.01.201731.12.2017

01.01.201631.12.2016

Inne korekty, w tym:

-5 191

-1 419

– otrzymana dotacja odniesiona na wynik finansowy

-5 309

2 573

– korekta o wyceny kredytów

-30

0

– korekta wyniku lat ubiegłych

148

0

0

-1 154

-5 191

1 419

– wartość majątku zlikwidowana z wyniku pożaru
Razem inne korekty przepływów środków pieniężnych
z działalności operacyjnej
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Zmiany stanu należności:
Za rok 2017
– korekta o zaliczki na zakup środków trwałych 164 tys. zł
Za rok 2016:
– korekta o 3 036 tys. zł z tytułu wpływu dotacji należnych odniesionych na przychody roku 2015
Zmiany stanu zobowiązań:
Za rok 2017
– korekta o 593 tys. zł z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu leasingu
Za rok 2016:
– korekta o 345 tys. zł z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu leasingu
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych:
Za rok 2017
– korekta o 13 585 tys. zł z tytułu otrzymania dotacji na sfinansowanie środków trwałych
Za rok 2016:
– korekta o -2 548 tys. zł z tytułu otrzymania dotacji na sfinansowanie środków trwałych

NOTA 37. UMOWY O BUDOWĘ
UJAWNIENIA DOTYCZĄCE UMÓW O BUDOWĘ

31.12.2017

31.12.2016

12 284

0

wynik na kontraktach

3 967

0

kwoty zafakturowane

6 459

0

koszt własny kontraktów

należność z wyceny kontraktu

10 136

0

zobowiązanie z wyceny kontraktu

344

0

kwota kaucji (sum zatrzymanych)

619

554

1 396

425

31.12.2017

31.12.2016

AKTYWA

10 136

0

Stan na koniec okresu

10 136

0

PASYWA

344

0

Stan na koniec okresu

344

0

otrzymane zaliczki

UJAWNIENIA DOTYCZĄCE UMÓW O BUDOWĘ

NOTA 38. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI
Zarząd Emitenta zgodnie z wymogami MSSF 8 dokonał identyfikacji segmentów operacyjnych w oparciu o wewnętrzne
raporty dotyczące tych elementów Emitenta, które bieżąco podlegają monitorowaniu. Działalność Grupy Kapitałowej
klasyfikowana jest głównie według kryterium branżowego.
Zgodnie z przeprowadzoną identyfikacją Emitent identyfikuje poniższe segmenty branżowe, sprawozdawcze:
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1.

Działalność B+R
Profil działalności w tym segmencie to usługi badawcze świadczone na rzecz podmiotów zewnętrznych a także na
potrzeby Emitenta. Wykonywanie badań i analiz, komercyjny wynajem sprzętu badawczego, prototypowanie i próby
technologiczne. Sprzedaż próbek i materiałów do badań. Opracowywanie rozwiązań technologicznych, sprzedaż
licencji.

2.

Działalność produkcyjna, usługowa i handlowa związana z fotowoltaiką.
Podstawowy profil tej działalności to produkcja modułów fotowoltaicznych dla zastosowań w budownictwie, w tym
moduły standardowe, moduły szkło/szkło, sprzedaż kompletnych systemów fotowoltaicznych. Prace montażowe
i instalacyjne związane z odnawialnymi źródłami energii, w tym kompleksowe wykonawstwo przedsięwzięć
inwestycyjnych w zakresie instalacji pozyskania energii elektrycznej za pośrednictwem instalacji fotowoltaicznych.

3.

Działalność produkcyjna, usługowa i handlowa nie związana z fotowoltaiką
Podstawowy profil tej działalności to realizacja kontraktów w zakresie prac inżynieryjnych, instalacji elektrycznych,
instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej, automatyki przemysłowej, programowania sterowników.
Instalacja i uruchomienia urządzeń przemysłowych, produkcja szyb zespolonych, obróbka szkła. Do segmentu
zalicza się również usługi inżynieryjne, działalność handlową.
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Nota 38.1. Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów
Okres zakończony 31.12.2017
PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW

Kontrakty

Fotowoltaika

Nie
przypisane

B+R

Działalność
ogółem

Przychody segmentu, w tym:

12 878

42 965

5 818

1 124

62 785

Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów

12 878

40 665

805

777

55 125

Przychody z tytułu odsetek

0

0

0

36

36

Przychody z dotacji

0

2 300

5 013

311

7 624

12 141

35 974

5 801

2 795

56 711

Koszty z tytułu odsetek

0

793

14

445

1252

Amortyzacja

0

4 011

388

589

4 988

Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze

0

0

0

2

2

737

6 991

17

-1 671

6 074

1

0

0

0

1

736

6 991

17

-1 671

6 073

0

76 649

2 187

5 349

84 185

Aktywa obrotowe segmentu

31

31 703

0

6 731

38 465

Aktywa ogółem

30

101 292

6 813

27 342

135 477

Rozliczenia międzyokresowe

95

39 724

769

275

40 863

0

18 718

0

15 484

34 202

94

80 750

769

18 162

99 775

0

33 845

0

2251

36 096

Koszty segmentu, w tym:

Wynik segmentu
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto
Środki trwałe

Kredyty i pożyczki
Zobowiązania ogółem
Nakłady na aktywa trwałe

Nota 38.2. Informacje geograficzne
Grupa Kapitałowa prowadzi działalność głównie na obszarze Polski, Zarząd Emitenta nie wyodrębnia segmentów
geograficznych w analizowanych danych.

Nota 38.3. Informacje o głównych klientach
01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

Kontrahent 1

28,63%

24,44%

Kontrahent 2

7,99%

0,00%

Kontrahent 3

7,54%

0,00%

Kontrahent 4

7,35%

0,00%

Kontrahent 5

4,33%

0,00%

Kontrahent 6

4,00%

0,00%

Kontrahent 7

0,00%

13,60%

Kontrahent 8

0,00%

6,38%

Kontrahent 9

0,16%

5,79%

Kontrahent 10

1,76%

5,53%

38,23%

44,26%

100,00%

100,00%

Przychody zrealizowane z głównymi kontrahentami (udział procentowy)

Pozostali
Przychody razem
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NOTA 39. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI / ISTOTNYMI ODBIORCAMI/DOSTAWCAMI
Transakcje z podmiotami powiązanymi
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

15 581

11 267

21

17

a) sprzedaż netto do:
kluczowego personelu kierowniczego
pozostałych podmiotów powiązanych

0

0

15 560

11 250

2 943

4 607

kluczowego personelu kierowniczego

0

72

pozostałych podmiotów powiązanych

0

0

2 943

4 535

0

0

0

0

istotnych odbiorców
b) należności* od:

istotnych odbiorców
c) odpisy na należności* od:
kluczowego personelu kierowniczego
pozostałych podmiotów powiązanych

0

0

istotnych odbiorców

0

0

d) zakupy netto od:

4 385

1 575

kluczowego personelu kierowniczego

0

100

pozostałych podmiotów powiązanych

0

0

4 385

1 447

266

124

kluczowego personelu kierowniczego

0

0

pozostałych podmiotów powiązanych

0

0

266

124

istotnych dostawców
e) zobowiązania* do:

istotnych dostawców
*bez pożyczek i wynagrodzeń

W ramach swojej podstawowej działalności Emitent współpracował z podmiotami powiązanymi oraz istotnym odbiorcą
dostawcą. Zawierane transakcje dotyczyły zakupów i sprzedaży usług, towarów i materiałów i były przeprowadzane
w oparciu o zasady rynkowe.
Szczegółowe informacje na temat pożyczek udzielonych/otrzymanych od podmiotów powiązanych zostały przedstawione
w nocie 40. Pożyczki udzielone / otrzymane od podmiotów powiązanych.
W okresie od 2016 do 2017 roku Emitent nie otrzymał ani nie wypłacał dywidendy.
Informacje na temat świadczeń pracowniczych oraz pozostałych świadczeń dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
zostały pokazane w nocie 41. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu
kierowniczego.

NOTA 40. POŻYCZKI UDZIELONE / OTRZYMANE OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH
Nota 40.1. Pożyczki udzielone pomiędzy jednostkami powiązanymi – nie wystąpiły
Nota 40.2. Pożyczki otrzymane od pozostałych podmiotów powiązanych
Stan na 31.12.2017
Kwota
pożyczki
według
umowy

Kwota
Waluta pożyczki
do spłaty

Podmiot
udzielający

Podmiot
otrzymujący

Rodzaj
zobowiązania

Warunki
oprocentowania

akcjonariusze

ML System

pożyczka

1 685

PLN

1 808

WIBOR 3M + 4 p.p.

akcjonariusze

ML System

pożyczka

750

PLN

805

WIBOR 3M + 4 p.p.

Termin spłaty

Zabezpieczenia

do 31.12.2020 r. brak
30.06.2018

brak

Na podstawie aneksów do umów pożyczek zawartych w dniu 28 listopada 2017 roku ustalono ostateczne terminy spłaty
pożyczek.
Na mocy aneksów do umów pożyczek zawartych w dniu 27.06.2017 roku zmieniono oprocentowanie na WIBOR 3M + 4 p.p.
marży.
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Stan na 31.12.2016
Podmiot
udzielający

Podmiot
Rodzaj
otrzymujący zobowiązania

Kwota
pożyczki
według
umowy

Kwota
Warunki
Waluta pożyczki do
oprocentowania
spłaty

Termin spłaty

Zabezpieczenia

akcjonariusze

ML System

pożyczka

1 585

PLN

1 594

9%

po 30.06.2018

brak

akcjonariusze

ML System

pożyczka

750

PLN

750

9%

30.06.2018

brak

NOTA 41. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE DLA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ I INNEGO KLUCZOWEGO
PERSONELU KIEROWNICZEGO
Do kluczowego personelu kierowniczego zaliczani są członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, a także prokurent.
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

1 176

1 357

– wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji

526

461

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę

603

892

1 176

1 357

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

Polinvest-Audit Sp.
z o.o.

Polinvest-Audit Sp.
z o.o.

Data zawarcia umowy o dokonanie badania

09.03.2017

09.03.2017

Okres na jaki została zawarta (okres badany)

2016-2018

2016-2018

16

15

Inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania

0

0

Usługi doradztwa podatkowego

0

0

Pozostałe usługi

0

0

Razem

NOTA 42. WYNAGRODZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ
INFORMACJA O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA
Nazwa firmy audytorskiej

Badanie sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Inne usługi

0

0

16

15

01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2016 –
31.12.2016

Personel kierowniczy (w tym zarząd)

11,75

11,25

Pracownicy B + R umowa o pracę

11,50

11,92

Pracownicy Administracja & Marketing

14,50

14,25

Pracownicy Techniczni

23,00

24,75

Pracownicy Produkcja

40,17

34,42

100,92

96,59

Razem

NOTA 43. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

Razem

NOTA 44. SPRAWY SĄDOWE
Na dzień 31.12.2017r. przeciwko Jednostce dominującej toczyło się sześć postępowań sądowych, na skutek wniesionych
przez powodów pozwów o zapłatę. Sprawy miały charakter gospodarczy.
Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania w toku pozostały dwie sprawy z powództwa: VALOR S.A. (WPS:
197 500,00 zł) oraz DAMIAN WÓJCIK ZBW SYSTEM (141 502,00 zł), w których Emitent kwestionuje roszczenia w całości,
tak co do ich zasadności jak i wysokości opisanych roszczeń.
Pozostałe sprawy zakończyły się ugodą sądową lub wycofaniem pozwu.
Jednocześnie Emitent występuje jako powód w sprawie przeciwko Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Słupsku. ML System S.A. dochodzi od pozwanej zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.
Wartość przedmiotu sporu wynosi 172 242,00 zł.
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NOTA 45. POŁĄCZENIE JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
Nota 45.1. Połączenia jednostek gospodarczych – wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Data
przejęcia

ML SYSTEM+ Sp. z o.o.

% przejętych
Koszt
instrumentów
połączenia
kapitałowych
jednostek
z prawem głosu gospodarczych

12.09.2016

100%

Wartość godziwa
aktywów netto
jednostki
przejmowanej
przypadająca na
jednostkę
przejmującą

Wartość firmy
przejęta
w ramach
połączenia
jednostek
gospodarczych

Nadwyżka udziału
jednostki
przejmującej
w wartości
godziwej aktywów
netto nad kosztem
połączenia

100

15

0

100

Nota 45.2. Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółek na dzień
objęcia kontroli (pierwszej konsolidacji 31.12.2016)
Wyszczególnienie
Wartości niematerialne

ML System + Sp. z o.o.
0

Rzeczowe aktywa trwałe

0

Pozostałe aktywa trwałe

0

Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inne aktywa finansowe

18
148
0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

2

Rozliczenia międzyokresowe

0

RAZEM

168

Zobowiązania długoterminowe

0

Zobowiązania krótkoterminowe

35

Rezerwy
Rozliczenia międzyokresowe
RAZEM
Wartość aktywów netto

0
0
35
133

Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej

133

Cena nabycia

100

Wartość firmy powstała w wyniku przejęcia
Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w wartości godziwej aktywów netto nad kosztem
połączenia

15
0

Informacje o wartości firmy zawarto w nocie 3.

Nota 45.3. Przychody netto i wynik finansowy netto za lata obrotowe, za które są sporządzane
sprawozdania skonsolidowane spółek objętych konsolidacją.
Za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
Wyszczególnienie
Przychody ogółem
Wynik netto z działalności kontynuowanej

ML System + Sp. z o.o.
517
7

NOTA 46. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
Szczegółowy opis znaczących zasad rachunkowości i zasad podziału instrumentów finansowych na poszczególne kategorie
zgodnie z MSR został przedstawiony we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Przekwalifikowanie
Emitent w okresach objętych sprawozdaniem zamieszczonych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie
dokonywała przekwalifikowania pomiędzy kategoriami i klasami instrumentów finansowych, nie były również dokonywane
zmiany zasad wyceny instrumentów finansowych.
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Rachunkowość zabezpieczeń
Emitent nie ma opracowanej i nie stosował rachunkowości zabezpieczeń.

Aktywa finansowe w podziale na kategorie i klasy instrumentów finansowych
AKTYWA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE (WEDŁUG MSR 39)
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym:
– środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
– akcje i udziały
Pożyczki i należności
– pożyczki
– należności z tytułu dostaw i usług
– pozostałe należności

Stan na
31.12.2017

Stan na
31.12.2016

2 375

1 586

2 375

1 586

0

0

0

0

20 451

14 659

0

0

16 622

13 931

3 829

728

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności

0

0

Instrumenty pochodne zabezpieczające

0

0

22 826

16 245

36

1

21

0

Stan na
31.12.2017

Stan na
31.12.2016

55 284

34 202

– zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe (bez podatkowych i pracowniczych)

21 081

6 556

– kredyty bankowe i pożyczki

34 203

27 646

Razem aktywa finansowe wg kategorii
Wpływ danej kategorii na wynik okresu:
odsetki od środków pieniężnych, odniesione w wynik okresu
różnice kursowe z wyceny należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych należności,
odniesione w wynik okresu

Zobowiązania finansowe w podziale na kategorie i klasy instrumentów finansowych
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE (WEDŁUG MSR 39)
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

– część długoterminowa

19 729

15 261

– część krótkoterminowa

14 474

12 385

0

0

0

0

0

0

55 284

34 202

836

900

56 120

35 102

1 135

649

42

40

6

2

6

185

1

6

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
– pochodne instrumenty finansowe
Instrumenty pochodne zabezpieczające
Razem zobowiązania finansowe wg kategorii
– zobowiązania z tyt. leasingu
Razem zobowiązania finansowe
Wpływ danej kategorii na wynik okresu:
odsetki od kredytów i pożyczek, odniesione w wynik okresu
odsetki od leasingu, odniesione w wynik okresu
odsetki zobowiązań z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań finansowych, odniesione
w wynik okresu
z tytułu dyskonta kredytów i pożyczek
różnice kursowe z wyceny zobowiązań z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań
finansowych, odniesione w wynik okresu

Na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2016 r. wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych nie odbiega istotnie
od ich wartości księgowej. Hierarchia wartości godziwej instrumentów finansowych: środki pieniężne – poziom 1, rozrachunki
– poziom 2.
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W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiła zmiana hierarchii wartości godziwej.
W 2016 i 2017 r. nie wystąpiły reklasyfikacje składników aktywów i zobowiązań finansowych.
Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie instrumentów
finansowych.

Poziom wartości kredytów należności
Instrumenty finansowe – cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
W procesie zarządzania ryzykiem istotną rolę pełnią statutowe organy Emitenta: Zarząd oraz Rada Nadzorcza. Zarząd
ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór na zarządzaniem ryzykiem przez Emitenta. W sposób ciągły identyfikuje
i analizuje pojawiające się zagrożenia oraz potencjalne obszary ryzyka, na które narażony jest Emitent i w tym celu
podejmuje kroki zaradcze. Rada Nadzorcza jest na bieżąco informowana o najistotniejszych decyzjach Zarządu
i jednocześnie opiniuje i wyraża zgodę na działania w tym zakresie. Należy podkreślić, że wystąpienie któregokolwiek
z wymienionych poniżej rodzajów ryzyka może mieć potencjalnie istotny, negatywny wpływ na działalność ML System, w tym
pozycję rynkową oraz uzyskiwane wyniki finansowe.

Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług, rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się ze
zobowiązań przez dłużników Grupy ML System z racji swojej działalności jest narażona na ryzyko z tytułu sprzedaży
z odroczonym terminem płatności. Ryzyko to może mieć formę niewypłacalności kontrahenta, jedynie częściowej spłaty
należności, istotnego opóźnienia w spłacie zadłużenia lub innego odstępstwa od warunków kontraktowych. Nieodłącznym
elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym realizowanym w firmie, jest bieżący monitoring stanu należności.
Emitent ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług, poprzez ocenę
i monitoring kondycji finansowej kontrahentów oraz ustalanie limitów kredytowych. Kredyt kupiecki otrzymują długoletni
i sprawdzeni kontrahenci, a sprzedaż produktów nowym klientom w większości przypadków dokonywana jest na podstawie
przedpłat. W przypadku kredytów udzielonych Emitentowi, ryzyko kredytowe można określić jako możliwość niewywiązania
się firmy ze zobowiązań kredytowych wobec banków. Oznacza ono zagrożenie odzyskania zaangażowanych przez banki
środków finansowych. Inwestycje Emitenta, które miały miejsce w roku 2015, w szczególności budowa budynku na terenie
SSE Euro-Park Mielec, były znaczące i kapitałochłonne. Emitent aby zrealizować inwestycję zmuszona była do zaciągnięcia
długoterminowych kredytów bankowych. Obecnie finansuje znaczną część swojej działalności kredytami inwestycyjnymi
i obrotowymi o charakterze krótkoterminowym, w związku z czym występuje ryzyko kredytowe związane z wykorzystywaniem
przez firmę dźwigni finansowej. Zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytowych są terminowo spłacane.

Ryzyko stopy procentowej
W Grupie Kapitałowej ryzyko zmiany stopy procentowej związane jest przede wszystkim z zobowiązaniami finansowymi.
Emitent w znacznym stopniu finansuje działalność inwestycyjną długoterminowymi kredytami inwestycyjnymi, opartymi
o stawki WIBOR, w związku z tym posiada wysoką ekspozycję na ryzyko zmiany stóp procentowych. Ograniczenie tego
ryzyka może nastąpić poprzez zastosowanie instrumentów zabezpieczających kurs stopy procentowej w postaci transakcji
IRS. Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie średniego stanu zobowiązań oraz średniej stopy procentowej
instrumentów posiadanych na dzień 31.12.2016r. i 31.12.2017r., przy założeniu zmian stóp procentowych o +/- 2 punkty
procentowe.
Wpływ na wynik finansowy
Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej

Wahania stopy
31.12.2017

31.12.2016

Wzrost stopy procentowej

2%

-480

-376

Spadek stopy procentowej

-2%

480

376

Ryzyko walutowe
Znacząca część materiałów wykorzystywanych do produkcji jest importowana, co naraża Emitenta na ryzyko zmiany kursu
walut. Import materiałów jest denominowany w walucie EUR i USD. Prowadzona przez firmę polityka handlowa, w tym
optymalizacja zakupów i terminów płatności oraz kształtująca ceny dla klientów, stara się uwzględniać elementy ryzyka
walutowego. W przyszłości w przypadku waluty EUR ryzyko walutowe może zostać całkowicie zneutralizowane poprzez
przystąpienia Polski do strefy euro. Emitent nie był w przeszłości i nie jest na dzień sporządzenia sprawozdania stroną
kontraktu walutowego typu opcyjnego, jak również nie uczestniczyła w tego typu transakcjach. Analiza wrażliwości została
przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31.12.2016r. i 31.12.2017r. przy założeniu zmiany
średnich kursów walut ogłaszanych przez NBP z dnia 31.12.2016r. i 31.12.2017r., wynoszącej +/- 5% dla kursu EUR/PLN
i +/- 5% dla kursu USD/PLN.
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Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe
31.12.2017

31.12.2016

Wzrost kursu
(osłabienie PLN)

Spadek kursu
(umocnienie PLN)

Wzrost kursu
(osłabienie PLN)

Spadek kursu
(umocnienie PLN)

3

-3

8

-8

Zobowiązania handlowe

-28

28

-11

11

RAZEM

-25

25

-3

3

Należności handlowe

Ryzyko płynności
Emitent narażony jest na ryzyko utraty płynności, tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania
środków na finansowanie działalności. Wystąpienie tego ryzyka może zaistnieć z przyczyn niezależnych od Emitenta. Zatem,
zakłada się utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków płynnych oraz dostępności finansowania. Firma będzie
zachowywać jednocześnie odpowiednią elastyczność finansowania w ramach posiadanych środków finansowych na
rachunkach bankowych oraz przyznanych linii kredytowych. Zarządzanie płynnością obejmuje także bieżące obszary
działalności, w tym stały monitoring zobowiązań oraz należności handlowych, prognozowanie przepływów pieniężnych
i potrzeb gotówkowych. Środki pieniężne inwestowane są w bezpieczne, krótkoterminowe instrumenty finansowe, które
mogą być wykorzystane do obsługi zobowiązań. Z uwagi na istniejące ryzyko kredytowe, oraz ryzyko makroekonomiczne
i konkurencję na rynku, może wystąpić ryzyko utraty płynności przez firmę.
Poniższa tabela przedstawia analizę zobowiązań finansowych do spłaty w przedziałach wiekowych na podstawie okresu
pozostałego do terminu spłaty na koniec okresu sprawozdawczego. Kwoty przedstawione w tabeli a dotyczące zobowiązań
handlowych i pozostałych zobowiązań stanowią niezdyskontowane przepływy pieniężne wynikające z umów. Salda
przypadające do spłaty są wykazane w wartościach bilansowych, ponieważ wpływ dyskonta jest nieistotny co do wartości.
Zobowiązania z tytułu opłat leasingowych płatnych w okresie powyżej roku, pomniejszone o część odsetkową
(zdyskontowane), prezentowane są w zobowiązaniach długoterminowych, natomiast zobowiązania z tytułu opłat
leasingowych pomniejszone o część odsetkową płatnych w okresie do roku, prezentowane są w zobowiązaniach
krótkoterminowych.

Bieżące, o okresie wymagalności
ZOBOWIĄZANIA

Przeterminowane
3-6 m-cy

6-12 m-cy

powyżej
12 m-cy

Razem

do 3 m-cy
Stan na 31.12.2017
– zobowiązania handlowe

1 447

8 688

4 275

0

0

14 410

– pozostałe zobowiązania

0

7 927

0

289

748

8 964

– zobowiązania z tytułu leasingu

0

110

110

176

440

836

– kredyty i pożyczki

0

735

2 782

10 957

19 729

34 203

1 447

17 460

7 167

11 422

20 917

58 413

Razem

Bieżące, o okresie wymagalności
ZOBOWIĄZANIA

Przeterminowane
3-6 m-cy

6-12 m-cy

powyżej
12 m-cy

Razem

do 3 m-cy
Stan na 31.12.2016
– zobowiązania handlowe

2 967

1 479

920

21

0

5 387

– pozostałe zobowiązania

0

3 926

0

0

0

3 926

– zobowiązania z tytułu leasingu

0

95

79

150

576

900

– kredyty i pożyczki

0

2 672

1 066

8 647

15 261

27 646

2 967

8 172

2 065

8 818

15 837

37 859

Razem

Rachunkowość zabezpieczeń
Emitent nie ma opracowanej i nie stosował rachunkowości zabezpieczeń.
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NOTA 47. ROZLICZENIA PODATKOWE
Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła
zapłata podatku. Na skutek przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Emitenta mogą zostać
powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe.

NOTA 48. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU
W okresie od 1-szy styczeń do daty zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitent zawarł kilka
istotnych umów handlowych:
-

z Gminą Załuski na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych o wartości 8,6 mln zł netto,

-

z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie na budowę instalacji PV o wartości
9,7 mln zł netto,

-

z Gminą Jawornik na inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji OZE o wartości 5,7 mln zł netto.

Z uwagi na znaczący wzrost portfela zamówień, który na dzień sporządzenia sprawozdania wynosi ponad 90 mln zł netto,
w styczniu Emitent zawarł trzy nowe umowy kredytowe. Dnia 5 stycznia 2018 roku podpisano dwie umowy kredytowe z Alior
Bank S.A. w kwocie 4 565 tys. PLN na finansowanie realizowanego kontraktu z terminem spłaty do 31 sierpnia 2018 r. oraz
kredyt inwestycyjny na refinansowanie poniesionych wydatków na kwotę 1 500 tys. PLN na okres 36 miesięcy. Dnia
24 stycznia 2018 roku Emitent podpisał umowę kredytową z Bankiem Spółdzielczym w Niechobrzu na kwotę 3 446 tys. PLN
na zakup środka trwałego z okresem spłaty do 31 lipca 2018 roku. Kredyt zostanie spłacony z dotacji na nabywany środek
trwały.
W styczniu 2018 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej opisane we wprowadzeniu do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Powyższe zdarzenia nie mają wpływu na prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Podpisy członków Zarządu ML System S.A.:
Zaczernie, 28 marca 2018 r.

Dawid Cycoń

Prezes Zarządu

……………………………

Anna Warzybok

W-ce Prezes Zarządu

……………………………

Główny księgowy

……………………………

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Zaczernie, 28 marca 2018 r.
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Sprawozdanie finansowe za lata 2014-2016
Emitent prezentuje historyczne informacje finansowe obejmujące:


skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Grupy Kapitałowej ML System
S.A., oraz dane porównawcze



sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku ML System S.A.,



sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku ML System S.A.,

sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Historyczne informacje finansowe za lata 2014, 2015, 2016 zostały sporządzone w sposób zapewniający ich
porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie
z formą jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta,
z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego
sprawozdania finansowego.
Historyczne informacje finansowe z lata porównywalne (2014 i 2015) są danymi jednostki dominującej. We wrześniu 2016
roku Spółka dominująca nabyła udziały w spółce zależnej, dane 2016 roku obejmują dane skonsolidowane.
Spółki Grupy kapitałowej prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez
Ustawę z dnia 29 września o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami. Historyczne informacje finansowe
zawierają korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek wprowadzone w celu sporządzenia skonsolidowanych
historycznych informacji finansowych zgodnie z MSSF.
Historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Historyczne informacje finansowe zostały wykazane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej.

Wprowadzenie do historycznych informacji finansowych
1. Informacje o Spółce
Dane jednostki – Emitenta
Nazwa:

ML System S.A.

Forma prawna:

Spółka akcyjna

Siedziba:

Zaczernie 190G

Podstawowy przedmiot
działalności:

2311Z – Produkcja szkła płaskiego (produkcja wyrobów ze szkła – paneli
fotowoltaicznych)

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w KRS:

0000565236

Numer statystyczny REGON:

180206288

NIP:

5170204997

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31.12.2016 r. wchodzą następujące jednostki:
Nazwa:

ML System + Sp. z o.o.

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Zaczernie 190 G

Podstawowy przedmiot
działalności:

4329Z – Wykonywanie pozostałych
instalacji budowlanych

Organ prowadzący rejestr:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w KRS:

0000471680

Numer statystyczny REGON:

181004641

NIP:

5170363419
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Rola Emitenta w Grupie Kapitałowej
Emitent pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcę usług w zakresie
wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami,
służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. Spółka zależna wchodząca w skład Grupy
Kapitałowej pełni rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System na rynkach
zagranicznych.

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 31.12.2016 r.

ML System SA
udział 100%

ML System + Sp. z o.o.
2. Wskazanie czasu trwania Emitenta
Czas trwania Emitenta oraz wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

3. Wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku,
czyli za okres w którym nastąpiło objęcie kontroli nad ML+ Sp. z o.o. Dane porównywalne są sprawozdaniami Emitenta
i prezentowane są według stanu na dzień 31.12.2015 roku i 31.12.2014 roku i za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 od
01.01.2014 do 31.12.2014.

4. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta
Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu Spółki na 31.12.2016 r. jest Dawid Cycoń.
Skład Rady Nadzorczej Emitenta na 31.12.2016 r.:
1. Edyta Stanek
2. Sylwester Korzeniak
3. Marcin Pyzik
W roku 2014 oraz do czerwca 2015 funkcję Prezesa Zarządu Emitenta pełniła Edyta Stanek. Od lipca 2015 roku funkcję
Prezesa Zarządu pełni Dawid Cycoń.
Od 1 września 2017 roku do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu została powołana Pani Anna Warzybok.
Od lipca 2015, tj. od dnia powołania Rady Nadzorczej do marca 2017 roku, jej skład nie ulegał zmianom.
W marcu 2017 roku z Rady Nadzorczej został odwołany Pan Sylwester Korzeniak, w jego miejsce został powołany Pan
Piotr Charzewski.

5. Wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane
łączne – jeżeli w skład przedsiębiorstwa Emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne nie zawierają danych łącznych ponieważ Emitent nie
posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe.

6. Wskazanie, czy Emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe
ML System S.A. od 14.09.2016 roku jest jednostką dominującą wobec ML System + Sp. z o.o.
ML System S.A. sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
obejmując konsolidacją metodą pełną ML System + Sp. z o.o.
Za okresy od 01.01.2015 do 31.12.2015 oraz 01.01.2014 do 31.12.2014 zaprezentowane w niniejszym sprawozdania są
sprawozdaniami Spółki dominującej.
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7. W przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie
którego nastąpiło połączenie spółek – wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po
połączeniu oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia
W okresach sprawozdawczych nie nastąpiło połączenie spółek.

8. Wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy
nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
spółek Grupy Kapitałowej Emitenta w ciągu co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

9. Stwierdzenie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu
zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt
z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało
zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za 2016 rok oraz sprawozdania za okresy porównywalne zostały
przekształcone w celu zapewnienia porównywalności danych. Zestawienie dokonanych korekt z tytułu zmian zasad
rachunkowości zostało zamieszczone w punkcie 15 wprowadzenia.

10. Wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub danych
porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach biegłego rewidenta
o sprawozdaniach finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub dane
porównywalne zostały zamieszczone w prospekcie
Skonsolidowanym sprawozdaniem objęto sprawozdania Emitenta, które podlegały badaniu przez niezależnego biegłego
rewidenta i uzyskały opinię bez zastrzeżeń. Nie dokonywano zatem korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach
biegłego rewidenta.

11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia
przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego i danych porównywalnych
a) Oświadczenie o zgodności z MSSF
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Obejmują one:
. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR),
. Interpretacje wydane przez Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF).

b) Dzień przejścia na MSSF
Pierwszym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF było sprawozdanie finansowe za okres od
1.01.2014r. do 31.12.2014r. Na potrzeby Prospektu Emisyjnego datą przejścia na MSSF jest 01.01.2014r.

c) Zasady wyceny i ewidencji aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
Emitent sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej. Poniżej przedstawiono przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów, amortyzacji, pomiaru wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
środki trwałe oraz wartości niematerialne – wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne,
a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzację rozpoczyna się w momencie, gdy składnik aktywów jest
gotowy do użycia. Stawki amortyzacyjne oparte są o przewidywany okres techniczno-ekonomicznej użyteczności.
Średnie stawki amortyzacyjne stosowane przez Emitenta zostały zaprezentowane w notach objaśniających do bilansu.
środki trwałe w budowie – wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
nabyciem lub wytworzeniem, ewentualnie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
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prace badawcze i rozwojowe – wycenia się w wysokości ogółu poniesionych nakładów pozostających w związku
z praktycznym zastosowaniem odkryć badawczych lub też osiągnięć wiedzy w planowaniu lub projektowaniu produkcji
nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów technologicznych, systemów, które
mają miejsce przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Nakłady na prace badawcze odnoszone są bezpośrednio w wynik
finansowy (pozostałe koszty operacyjne), nakłady na prace rozwojowe są aktywowane w grupie aktywów trwałych.
nieruchomości inwestycyjne – początkowe ujęcie następuje według ceny nabycia. Po początkowym ujęciu
nieruchomości inwestycyjne wycenia się w wartości godziwej.
rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższej od
cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
W przypadku gdy wartość zapasów w cenach nabycia / koszcie wytworzenia jest wyższa niż ich cena sprzedaży netto,
różnicę aktualizującą do poziomu nie przekraczającego wartości w cenach sprzedaży netto zalicza się do pozostałych
kosztów operacyjnych.
należności i udzielone pożyczki – zgodnie z treścią MSR 39 „Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”,
w momencie początkowego ujęcia należności wycenia się w wartości godziwej. Wartość godziwa to kwota, za którą
dany składnik aktywów można wymienić lub, za którą można uregulować zobowiązanie pomiędzy dobrze
poinformowanymi i zainteresowanymi stronami w bezpośrednio zawartej transakcji, czyli jest to kwota transakcji lub
(w przypadku braku możliwości określenia tej ceny) zdyskontowanej sumy wszystkich przyszłych otrzymanych płatności.
Po początkowym ujęciu należności wycenia się, co do zasady, w skorygowanej cenie nabycia, stosując metodę
efektywnej stopy procentowej. Jednakże w przypadku należności o terminie wymagalności nie dłuższym niż 12 miesięcy
od dnia bilansowego, analizowane są przesłanki mające wpływ na wartość wyceny takich należności w skorygowanej
cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe przepływy pieniężne i inne). Na podstawie wyników
przeprowadzonej analizy należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty wówczas, gdy różnica pomiędzy
wartością w zamortyzowanej cenie nabycia i wartością w kwocie wymagającej zapłaty nie wywiera istotnego wpływu na
cechy jakościowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
W Spółce nalicza się odsetki ustawowe lub wynikające z zawartej umowy, jeżeli Zarząd Spółki uzna to za zasadne.
Odpisy aktualizujące wartość bilansową należności w Spółce tworzy się na następujące pozycje:






należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, do wysokości należności nie objętej
gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi
w postępowaniu upadłościowym,
należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
należności kwestionowane przez dłużników (należności sporne) oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według
oceny jego sytuacji majątkowej i finansowej spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do
wysokości roszczenia nie znajdującego pokrycia w gwarancji lub innym zabezpieczeniu,
należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio
dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
należności, których termin wymagalności zapłaty na dzień bilansowy został przekroczony o 360 dni – w wysokości
100% należności,

Odpisy aktualizujące wartość należności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentowane są w pozycji
„pozostałe koszty operacyjne”.
W bilansie należności wykazuje się w kwocie netto jako różnicę między stanem należności a stanem odpisów
aktualizujących ich wartość.
pozostałe aktywa finansowe – wycenia się w wartości godziwej.
rozliczenia międzyokresowe – rozliczenia międzyokresowe wycenia się wg wartości nominalnej. Czynne rozliczenia
międzyokresowe obejmują koszty rozliczane w czasie, są to m.in. koszty ubezpieczeń, prenumerat. Odpisy czynnych
rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony
charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Rozliczenia międzyokresowe przychodów,
dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują kwoty wynagrodzeń tytułem usług, których wykonanie
nastąpi w okresach przyszłych oraz środki otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one
kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe
przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od środków trwałych lub kosztów prac
rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.
kapitały własne – kapitał podstawowy wycenia się w wartości nominalnej. W pozycji zyski zatrzymane wykazuje się
również skutki błędu podstawowego.
zobowiązania – w momencie początkowego ujęcia zobowiązania wycenia się w cenie nabycia, tj. w wartości godziwej
otrzymanej zapłaty. Wartość ta określana jest na podstawie ceny transakcji lub (w przypadku braku możliwości
określenia tej ceny) zdyskontowanej sumy wszystkich przyszłych uiszczonych płatności.
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Po początkowym ujęciu wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu i instrumentów
pochodnych będących zobowiązaniami, wycenia się, co do zasady, w zamortyzowanej cenie nabycia, stosując metodę
efektywnej stopy procentowej. Jednakże w przypadku zobowiązań o terminie wymagalności nie dłuższym niż 12
miesięcy od dnia bilansowego, analizowane są przesłanki mające wpływ na wartość wyceny takich zobowiązań
w zamortyzowanej cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe przepływy pieniężne i inne). Na
podstawie wyników przeprowadzonej analizy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty wówczas, gdy
różnica pomiędzy wartością w zamortyzowanej cenie nabycia i wartością w kwocie wymagającej zapłaty nie wywiera
istotnego wpływu na cechy jakościowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zobowiązania przeznaczone do obrotu i instrumenty pochodne będące zobowiązaniami wycenia się po początkowym
ujęciu w wartości godziwej.
rezerwy – wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym
stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować,
a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji
kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego oraz na świadczenia pracownicze. Koszt utworzenia
rezerw ujmowany jest w kosztach działalności podstawowej, pozostałych kosztach operacyjnych lub kosztach
finansowych w zależności od tego, który z nich najlepiej odzwierciedla okoliczności uzasadniające jej utworzenie.
Rozwiązanie rezerwy na skutek ustąpienia ryzyka lub ustania przyczyny uzasadniającej jej utworzenie jest ujmowane
w pozycji przychodów z działalności podstawowej, pozostałych przychodów operacyjnych lub przychodów finansowych.
podatek dochodowy odroczony – wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się
przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Podstawą utworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego są przejściowe dodatnie i ujemne
różnice miedzy wartością księgową aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.
leasing – leasing finansowy zachodzi wtedy, gdy ryzyko i korzyści związane z przedmiotem umowy (w tym umowy najmu
i dzierżawy) zostają przeniesione na korzystającego. Jeżeli umowa leasingu, najmu lub dzierżawy spełni jeden
z warunków wymienionych w MSR 17, to przedmiot umowy zalicza się do rzeczowych aktywów trwałych lub wartości
niematerialnych Jednostki (leasingobiorcy) i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Zasady amortyzacji przedmiotu
leasingu są jednakowe z zasadami stosowanymi przy amortyzacji podlegających amortyzacji własnych aktywów
Jednostki, a amortyzacja ujmowana jest w sprawozdaniu finansowym zgodnie z postanowieniami MSR 16 „Rzeczowe
aktywa trwałe” i MSR 38 „Wartości niematerialne”. Jeżeli nie ma pewności nabycia własności środka przed
zakończeniem umowy, to jego wartość jest w pełni amortyzowana w krótszym z dwóch okresów: trwania umowy
leasingu, lub czasu użytkowania.
Przedmiot leasingu od dnia uznanego za rozpoczęcie umowy, ujmowany jest w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
w wartości niższej z dwóch kwot: w wartości godziwej, lub w wartości bieżącej (zdyskontowanej) sumy opłat
leasingowych, ustalonej za pomocą stopy dyskontowej równej stopie procentowej leasingu, z uwzględnieniem wartości
końcowej przedmiotu leasingu w korespondencji z powstałym zobowiązaniem z tytułu leasingu.
W tej samej kwocie ujmowane jest zobowiązanie, które w sprawozdaniu finansowym prezentowane jest w pozycji „Inne
zobowiązania finansowe” z podziałem na krótko i długoterminowe.
instrumenty finansowe – to kontrakty, które skutkują powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej jednostki
i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej jednostki.

kategorie instrumentów finansowych
Aktywa finansowe klasyfikuje się jako: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, pożyczki i należności, aktywa dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe klasyfikuje się jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, zobowiązania
wyceniane w zamortyzowanym koszcie albo jako pozostałe zobowiązania finansowe.
Do aktywów/zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zalicza się składnik
aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe spełniające jeden z warunków:



jest sklasyfikowany jako przeznaczony do obrotu
przy początkowym ujęciu został wyznaczony jako wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Do aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu Emitent zalicza aktywa nabyte w celu osiągnięcia
korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo
krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu.
Do aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu Emitent zalicza wszystkie instrumenty pochodne
(łącznie z instrumentami pochodnymi wbudowanymi) bez względu na ich cechy, za wyjątkiem przypadku, gdy Emitent
uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające.
Do pożyczek udzielonych i należności Emitent zalicza, niezależnie od terminu ich wymagalności, aktywa finansowe
powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności Emitent zalicza aktywa finansowe niebędące
instrumentami pochodnymi, inne niż
295

Część finansowa
1.
2.
3.

wyznaczone przez jednostkę przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków
i strat,
wyznaczone przez jednostkę jako dostępne do sprzedaży,
spełniające definicje pożyczek i należności.

dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do
otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do
ustalenia kwocie, pod warunkiem, że jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu kiedy staną się
wymagalne.
Pozostałe aktywa finansowe nie spełniające warunków zaliczenia do kategorii wymienionych wyżej Emitent zalicza do
aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe inne niż wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy stanowią kategorie pozostałych
zobowiązań finansowych i obejmują min. kredyty i pożyczki.

Zasady wyceny instrumentów finansowych
W momencie początkowego ujęcia wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe są wyceniane przez Emitenta w wartości
godziwej uiszczonej (aktywa) lub otrzymanej (zobowiązania) zapłaty. Wartość tę określa się na podstawie ceny
transakcji lub (w przypadku braku możliwości określenia tej ceny), zdyskontowanej sumy wszystkich przyszłych
odpowiednio otrzymanych lub uiszczonych płatności.
Aktywa i zobowiązania finansowe Emitent wycenia na każdy dzień bilansowy. Zasady wyceny i prezentacji
w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych są następujące:

Grupa aktywów lub zobowiązań

Aktywa finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez wynik
finansowy

Pożyczki i należności

Aktywa finansowe utrzymywane
do terminu wymagalności

Aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży

Zasada wyceny

Zasady ujęcia w sprawozdaniu
finansowym

Według wartości godziwej

Różnica z wyceny koryguje wartość
wycenianego składnika aktywów oraz
ujmowana jest w wyniku finansowym
bieżącego okresu sprawozdawczego
w pozycji przychody finansowe lub
koszty finansowe

Według zamortyzowanej ceny
nabycia przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej (IRR),
a w sytuacji, kiedy termin zapłaty
nie jest znany według ceny nabycia
(np. w przypadku pożyczek bez
ustalonego terminu spłaty)

Różnica z wyceny koryguje wartość
wycenianego składnika aktywów oraz
jest ujmowana w wyniku finansowym
bieżącego okresu sprawozdawczego.

Według zamortyzowanej ceny nabycia
przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej (IRR)

Różnica z wyceny koryguje wartość
wycenianego składnika aktywów oraz
jest ujmowana w wyniku finansowym
bieżącego okresu sprawozdawczego.

Według wartości godziwej

Różnica z wyceny wykazywana jest
odrębnie w sprawozdaniu finansowym
oraz ujmowana w pozostałych
całkowitych dochodach.
Trwała utrata wartości jest ujmowana
w wyniku finansowym bieżącego
okresu sprawozdawczego.

Zobowiązania finansowe wyceniane
w wartości godziwej przez wynik
finansowy
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Według wartości godziwej

Różnica z wyceny wykazywana jest
odrębnie w sprawozdaniu finansowym
oraz ujmowana w wyniku finansowym
bieżącego okresu sprawozdawczego
w pozycji przychody finansowe lub
koszty finansowe

Część finansowa

Grupa aktywów lub zobowiązań

Zobowiązania finansowe wyceniane
wg zamortyzowanego kosztu

Zasada wyceny

Według zamortyzowanej ceny nabycia
przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej (IRR)

Zasady ujęcia w sprawozdaniu
finansowym
Różnica z wyceny koryguje wartość
wycenianego składnika zobowiązań
oraz jest ujmowana w wyniku
finansowym bieżącego okresu
sprawozdawczego.

Zabezpieczanie wartości godziwej
– wycena jest ujmowana w wyniku
finansowym bieżącego okresu
sprawozdawczego.
Instrumenty pochodne
zabezpieczające

Według wartości godziwej

Zabezpieczanie przepływów
pieniężnych – efektywne
zabezpieczenie ujmowane jest
pozostałych całkowitych dochodach;
nieefektywną cześć zysków i strat
związanych z instrumentem
zabezpieczającym ujmuje się
w rachunku zysków i strat.

uznawanie przychodu – przychody ze sprzedaży ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży, po
uwzględnieniu upustów, rabatów i bonusów.
Emitent uznaje przychody ze sprzedaży, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:
a) Emitent przekazał nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów,
b) Emitent przestaje być trwale zaangażowany w zarządzanie sprzedanymi towarami w stopniu w jakim zazwyczaj
funkcję realizuje się wobec towarów, do których ma się prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej
kontroli,
c) kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,
d) istnieje prawdopodobieństwo, że Emitent uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji
e) koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez Emitent w związku z transakcją, można wycenić w sposób
wiarygodny.
przychody z umów o finansowanie prac badawczych i naukowych – Emitent jest stroną umów o finansowanie
prowadzonych w Spółce prac badawczo-rozwojowych. Z tego tytułu Emitent jest beneficjentem dotacji, dającej prawo do
zwrotu części poniesionych przez Emitenta kosztów realizacji prac. Emitent ujmuje w działalności przychód i koszty
z tytułu grantu zgodnie z zasadą memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów, w okresie realizacji prac.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów z uzyskanych dotacji prezentowane są w pasywach.
przychody z umów o usługę budowlaną – Emitent nie jest w stanie określić w sposób wiarygodny wyniku umowy
w związku z czym przychody ujmowane są wyłącznie do wysokości poniesionych kosztów, dla których istnieje
prawdopodobieństwo ich odzyskania. Koszty umów ujmowane są jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.
Przewidywane straty z tytułu umowy o usługi budowlane niezwłocznie ujmuje się jako koszt.
koszty finansowania zewnętrznego – związane z nabyciem, budową lub wytworzeniem dostosowywanego składnika
aktywów są ujmowane jako element ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, a pozostałe koszty finansowania
zewnętrznego są ujmowane jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.
na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów – wg kursu średniego
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
walutą funkcjonalną jest złoty polski.
walutą prezentacji jest złoty polski.
kwoty szacunkowe – sporządzenie informacji finansowych zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu osądów, szacunków i
założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz
kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach,
które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do wartości
bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od
wartości szacowanej. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków
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księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli
dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.
Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości oraz inne podstawy szacunku niepewności na
dzień bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i zobowiązań
w następnym roku obrotowym:
1.

Rezerwy na świadczenia pracownicze – Spółka tworzy rezerwy na koszty odpraw emerytalnych, które szacowane
są metodą aktuarialną. Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze dokonywana jest raz w roku na koniec roku
obrachunkowego. Wielkość planowanej wypłaty rezerw wynosi równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia.
2. Rezerwy na naprawy gwarancyjne – Emitent tworzy rezerwy na naprawy gwarancyjne, które szacowane
z uwzględnieniem ponoszonych kosztów napraw gwarancyjnych oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia w
okresie gwarancji i rękojmi. Rezerwy tworzone są w momencie zakończenia realizacji umowy i utrzymywane do
czasu upływu tego okresu.
3. Rezerwy na naprawy serwisowe – Emitent tworzy rezerwy na naprawy serwisowe związane z produkowanymi
sprzedawanymi wyrobami, które to rezerw są szacowane z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia
napraw gwarancyjnych.
4. Stawki amortyzacyjne – Wysokość stawek amortyzacyjnych określana jest na podstawie przewidywanego okresu
ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka
przeprowadza coroczną weryfikację przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących
szacunków.
5. Przychody z umów o finansowanie prac badawczych i rozwojowych – koszty ujmowane są w rachunku zysków
i strat proporcjonalnie do wysokości uzyskanych przychodów.
6. Instrumenty finansowe – wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie funkcjonuje aktywny rynek
Zarząd wycenia stosując odpowiednie techniki wyceny i stosowne założenia, przy wyborze których kieruje się
profesjonalnym osądem.
7. Odpisy aktualizujące zapasy – szacowane są na podstawie analizy przydatności zapasów w działalności oraz na
podstawie czasookresu zalegania.
ocena utraty wartości dla wartości niematerialnych o oraz rzeczowych aktywów trwałych – podstawą do
dokonania szacunku wartości aktywów, jest ocena wartości przyszłych przepływów pieniężnych ośrodków
wypracowujących środki pieniężne skoncentrowanych na aktywach związanych z dwoma liniami produkcyjnymi a także
laboratorium.
rok obrotowy – stanowi rok kalendarzowy to jest od 1 stycznia do 31 grudnia.
Skonsolidowane sprawozdania z całkowitych dochodów – Emitent sporządza rachunek zysków i strat w układzie
kalkulacyjnym.
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych – Emitent wybrał metodę pośrednią rachunku przepływów
pieniężnych.
skonsolidowane historyczne informacje finansowe – zostały wykazane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono
inaczej.
d) Status zatwierdzania standardów przez UE
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów, interpretacji oraz zmian do
nich, które według stanu na dzień 31.12.2016 roku nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE:
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MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (proces zatwierdzania przez UE został wstrzymany),
MSSF 16 „Leasing” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub
po tej dacie),
Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” – Wyjaśnienia i wycena płatności w formie akcji (obowiązujące
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wraz z MSSF 4
„Umowy ubezpieczeniowe” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018
roku lub po tej dacie lub w momencie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” po raz pierwszy),
Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną
lub wspólnym przedsięwzięciem (proces zatwierdzania przez UE został bezterminowo wstrzymany),
Zmiany do MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień (obowiązujące
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),
Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od
niezrealizowanych strat (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku
lub po tej dacie),
Wyjaśnienia do MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2014-2016)” (dokonane zmiany w ramach procedury
wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 12 oraz MSR 28) ukierunkowane głównie na
rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (zmiany do MSSF 12 obowiązują w odniesieniu do okresów
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rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie, a zmiany do MSSF 1 i MSR 28 obowiązują
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” – Przeniesienia nieruchomości inwestycyjnych (obowiązujące
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
Interpretacja KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych i płatności zaliczkowe” (obowiązujące w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie).

Zatwierdzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała w/w standardów, zmian
standardów i interpretacji, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE. Według szacunków Jednostki
przyjęcie do stosowania powyższych standardów, interpretacji oraz zmian do standardów nie miałoby istotnego wpływu na
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, gdyby zostały zastosowane przez Jednostkę na koniec okresu sprawozdawczego.

Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, które nie weszły jeszcze w życie
Zatwierdzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostka nie zastosowała następujących standardów,
zmian do standardów i interpretacji, które zostały opublikowane i zatwierdzone do stosowania w UE, ale które nie weszły
jeszcze w życie:



MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, zatwierdzony w UE w dniu 22 listopada 2016 roku (obowiązujący w odniesieniu do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),
MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” oraz Zmiany do MSSF 15: „Data wejścia w życie MSSF 15”, zatwierdzony
w UE w dniu 22 września 2016 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2018 roku lub po tej dacie).

Emitent postanowił nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych standardów, zmian do
standardów i interpretacji. Według szacunków Emitenta, w/w standardy, interpretacje i zmiany do Standarów nie miałyby
istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane na dzień bilansowy.
W ocenie Zarządu Emitenta w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy. Jednocześnie
nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań
finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE. Według szacunków Emitenta, zastosowanie
rachunkowości zabezpieczeń portfela aktywów lub zobowiązań finansowych według MSR 39 „Instrumenty finansowe:
ujmowanie i wycena” nie miałoby istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby przyjęte do
stosowania na dzień bilansowy

12. Wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w stosunku do euro, ustalanych przez
Narodowy Bank Polski
01.01 – 31.12.2016

01.01 – 31.12.2015

01.01 – 31.12.2014

kurs

kurs

kurs

EUR
kurs średni

1

data

4,3757

data

4,1892

data

4,1893

kurs z dnia bilansowego

4,4240

31.12.2016

4,2615

31.12.2015

4,2623

31.12.2014

kurs najniższy

4,2355

04.04.2016

3,9822

21.04.2015

4,0998

09.06.2014

kurs najwyższy

4,5035

06.12.2016

4,3580

15.12.2015

4,3138

30.12.2014

¹ Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
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13. Wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku
przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na
euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia
Wymienione pozycje bilansowe przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro
na dzień bilansowy. Wymienione pozycje wynikowe oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono po kursie
stanowiącym średnią arytmetyczną ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski średnich kursów euro na dzień
kończący każdy miesiąc roku obrotowego.
w tys. PLN

w tys. EURO

WYBRANE DANE FINANSOWE
2016 okres
2015 okres
2014 okres
2016 okres
2015 okres
2014 okres
od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2014-01-01 od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2014-01-01
do 2016-12-31 do 2015-12-31 do 2014-12-31 do 2016-12-31 do 2015-12-31 do 2014-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności
operacyjnej

34 550

50 731

49 642

7 896

12 110

11 850

2 822

14 558

2 589

645

3 475

618

III. Zysk (strata) brutto

2 138

13 853

2 016

489

3 307

481

IV. Zysk (strata) netto

2 138

13 853

2 016

489

3 307

481

V. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej

-2 964

8 578

-2 527

-677

2 048

-603

VI. Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej

-6 176

-42 960

-9 413

-1 411

-10 255

-2 247

VII. Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej

8 279

33 382

10 085

1 892

7 969

2 407

VIII. Przepływy pieniężne netto,
razem

-861

-1 000

-1 855

-197

-239

-443

IX. Aktywa, razem

92 276

80 990

39 476

20 858

19 005

9 262

X. Zobowiązania i rezerwy

67 812

58 700

31 039

15 328

13 774

7 282

XI. Zobowiązania długoterminowe

40 088

37 246

12 671

9 061

8 740

2 973

XII. Zobowiązania krótkoterminowe

27 724

21 454

18 368

6 267

5 034

4 309

XIII. Kapitał własny

24 464

22 290

8 437

5 530

5 231

1 979

4 000

4 000

4 000

904

939

938

XV. Średnia ważona liczba akcji
(w szt.)

400 000

241 322

80 000

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/ EUR)

5,35

57,40

25,20

1,22

13,07

6,01

XVII. Rozwodniony zysk (strata)
na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

5,35

57,40

25,20

1,22

13,07

6,01

XVIII. Wartość księgowa na jedną
akcję (w zł/EUR)

61,16

92,37

105,46

13,82

21,68

24,74

XIX. Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł/EUR)

61,16

92,37

105,46

13,82

21,68

24,74

XX. Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 138

13 853

2 016

489

3 307

481

XIV. Kapitał zakładowy

XXI. Całkowite dochody ogółem

14. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
W okresach objętych historycznymi informacjami finansowymi, Emitent nie dokonywał zmian w polityce rachunkowości.
Emitent, w myśl przyjętej polityki rachunkowości, korzystał z pewnych uproszeń w zakresie zasad rachunkowości
i sprawozdawczości.
Zmiana zasad rachunkowości wynikała przede wszystkim z rezygnacji z uproszczeń, co wpłynęło na doprowadzenie do
zgodności z zasadami polityki rachunkowości wg MSR / MSSF oraz z przyjęcia przez Emitenta polityki rachunkowości
odpowiadającej wymogom Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Historyczne informacje
finansowe obejmujące skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 oraz dane
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porównawcze Emitenta za okresy od 01.01.2015 do 31.12.2015 i od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. są sporządzone według
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

15. Uzgodnienie różnic pomiędzy sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie z polskimi
zasadami rachunkowości a historycznymi skonsolidowanymi informacjami finansowymi
sporządzonymi zgodnie z MSR/MSSF
Zgodnie z wymogami MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” poniżej zaprezentowano uzgodnienia wyjaśniające,
w jaki sposób przejście z polskich zasad rachunkowości (PSR – ustawa o rachunkowości) na zasady wymagane przez
MSSF wpłynęło na sytuację finansową, finansowe wyniki działalności i przepływy pieniężne na dzień przejścia na MSSF
tj. 01.01.2014 roku Jednostki.

A. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
Zgodnie z MSR 16 i MSR 38 Emitent do wyceny rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych wybrał zasadę
kosztu historycznego.
Emitent dokonał przeliczenia stosowanych stawek amortyzacyjnych na stawki odpowiadające okresom ekonomicznej
użyteczności składników majątku trwałego. W wyniku przeliczenia i dostosowania stawek amortyzacyjnych do
planowanych okresów użytkowania środków trwałych i wartości niematerialnych na dzień 01.01.2014r. zmianie uległa
wartość skumulowanego umorzenia za okresy poprzedzające dzień przejścia na MSSF. Różnica odniesiona została na
zyski zatrzymane.
Na każdy kolejny dzień bilansowy rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne wyceniane są według kosztu
zakładanego, ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty
wartości.
Zgodnie z MSSF 1 Emitent dokonał na dzień przejścia na MSSF oceny wartości niematerialnych. Wartość różnicy wyceny
pomiędzy wartością księgową na dzień przejścia na MSSF a jaj wartością godziwą została odniesiona na zyski zatrzymane.

B. Prace rozwojowe
Emitent rozpoznał prace rozwojowe w wartościach niematerialnych.

C. Reklasyfikacja
Dokonano reklasyfikacji zaliczek na dostawy aktywów trwałych do należności z tytułu dostaw i usług.

D. Produkcja
Przeprowadzono korektę produkcji w toku wynikającą z rozpoznania niezakończonych umów o usługę budowlaną oraz
wycena tych usług zgodnie z MSR 11 pkt 32.

E. Reklasyfikacje
Dokonano reklasyfikacji zaliczek na dostawy aktywów obrotowych do należności z tytułu dostaw i usług.

F. Rezerwy na świadczenia pracownicze
Emitent oszacował rezerwę na odprawy, zgodnie z MSR 37. Skutki dokonanego szacunku zostały ujęte w kosztach
wynagrodzeń działalności operacyjnej. Kalkulacja rezerw na świadczenia pracownicze została przeprowadzona przez
aktuariusza.

G. Rezerwy inne
Emitent oszacował rezerwę na naprawy gwarancyjne oraz na koszty serwisowania produktów, zgodnie z MSR 37. Skutki
dokonanego szacunku zostały ujęte w kosztach działalności operacyjnej. Kalkulacja rezerw na świadczenia pracownicze
została przeprowadzona przez Spółkę.

H. Kredyty
Kredyty długoterminowe zostały przez Zarząd Emitenta zakwalifikowane jako zobowiązanie wyceniane wg
zamortyzowanego kosztu, podobnie jak długoterminowe zobowiązania z tytułu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych.
Skutki wyceny zostały ujęte w wyniku okresu wyceny w działalności finansowej.

I.

Rozliczenie dotacji

W ślad za zmianą stawek amortyzacyjnych, Emitent dokonał przeliczenia rozliczenia otrzymanych dotacji.
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J. Rachunek przepływów pieniężnych
Zgodnie z MSR 7 w przepływach z działalności operacyjnej dokonywane są korekty wyniku finansowego brutto. Według
ustawy o rachunkowości w przepływach z działalności operacyjnej dokonywane są korekty wyniku finansowego netto.

K. Przychody
Emitent skorygował wartość otrzymanego wynagrodzenia, które związane jest z usługami, który zostaną przez Emitenta
zrealizowane w okresach przyszłych.
Opisane w punktach a) do k) korekty stanowią objaśnienie do zaprezentowanych poniżej przekształceń.
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SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ EMITENTA – PRZEKSZTAŁCENIE Z POLSKICH
ZASAD RACHUNKWOŚCI NA MSR/MSSF NA DZIEŃ 01.01.2014, wraz z uzgodnieniem kapitału własnego
EMITENTA na dzień PRZEJŚCIA NA MSSF.

Sprawozdanie z sytuacji
finansowej

31-12Korekty
2013
PSR

AKTYWA
AKTYWA TRWAŁE

31-122013

31-12Korekty
2014

MSSF

PSR

31-122014

31-12Korekty
2015

MSSF

PSR

31-122015

31-12Korekty
2016

MSSF

PSR

31-122016
MSSF

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

14 573

794

15 367

21 935

2 619

24 554

59 640

4 762

64 402

61 059

6 618

67 677

Rzeczowe aktywa trwałe

AC

13 773

588

14 361

20 704

1 259

21 963

57 691

1 791

59 482

59 504

1 866

61 370

Wartości niematerialne

AB

679

206

885

902

1 360

2 262

1 304

2 971

4 275

854

4 752

5 606

Wartość firmy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nieruchomości inwestycyjne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Należności długoterminowe

50

0

50

242

0

242

561

0

561

538

0

538

Inwestycje długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

100

Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

71

0

71

87

0

87

84

0

84

63

0

63

17 571

-41

17 530

15 698

-776

14 922

18 509

-1 921

16 588

27 873

-3 356

24 517

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy

DE

2 112

-1 462

650

2 122

-826

1 296

3 871

-76

3 795

7 561

-345

7 216

Należności z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałe
należności

DE

7 716

227

7 943

9 360

604

9 964

10 190

0

9 961

15 110

509

15 619

0

0

0

0

0

0

0

0

230

0

0

0

0

1 194

1 194

0

164

164

0

74

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 252

0

5 252

3 397

0

3 397

2 397

0

2 397

1 584

0

1 584

2 491

0

2 491

819

-718

101

2 051

-1 919

132

3 618

-3 520

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 144

753

32 897

37 633

1 843

39 476

78 149

2 841

80 990

88 932

3 262

92 194

Należności z tytułu podatku
dochodowego od osób
prawnych
Kwoty należne od odbiorców
z tytułu wyceny usług
budowlanych

D

Krótkoterminowe aktywa
finansowe
Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
AKTYWA PRZEZNACZONE
DO SPRZEDAŻY

SUMA AKTYWÓW

B
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31-12Korekty
2013
PSR

31-122013

31-12Korekty
2014

31-122014

31-12Korekty
2015

31-122015

31.12.2
Korekty
016

31.12.2
016

MSSF

PSR

MSSF

PSR

MSSF

PSR

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

KAPITAŁ WŁASNY
OGÓŁEM

9 133

-2 712

6 421

12 038

-3 601

8 437

22 851

-561

22 290

23 446

970

24 416

Kapitał podstawowy

4 000

0

4 000

4 000

0

4 000

4 000

0

4 000

4 000

0

4 000

Kapitał zapasowy

4 703

0

4 703

5 133

0

5 133

8 038

0

8 038

18 851

0

18 851

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PASYWA

– w tym z tytułu emisji akcji
powyżej ich wartości
nominalnej
Kapitał z aktualizacji wyceny

MSSF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Niepodzielony wynik z lat
ubiegłych

ABD
FGH
I

0

-57

-57

0

-2 712

-2 712

0

-3 601

-3 601

0

-562

-562

Wynik finansowy roku
obrotowego

ABD
FGH
I

430

-2 655

-2 225

2 905

-889

2 016

10 813

3 040

13 853

595

1 532

2 127

7 107

1 064

8 171

10 885

1 786

12 671

35 546

1 700

37 246

38 121

1 439

39 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE
Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Długoterminowe rezerwy
z tytułu świadczeń
pracowniczych

F

0

5

5

0

11

11

13

0

13

18

0

18

Pozostałe rezerwy
długoterminowe

G

0

155

155

0

194

194

158

27

185

177

27

204

Zobowiązania długoterminowe
z tytułu kredytów i pożyczek

H

1 100

0

1 100

1 470

0

1 470

14 124

0

14 124

15 261

0

15 261

0

0

0

977

0

977

700

0

700

576

0

576

Zobowiązania długoterminowe
z tytułu leasingu finansowego
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

I

5 277

966

6 243

7 720

1 620

9 340

19 915

1 688

21 603

21 854

1 427

23 281

Pozostałe zobowiązania
długoterminowe

H

730

-62

668

718

-39

679

636

-15

621

235

-15

220

15 904

2 401

18 305

14 710

3 658

18 368

19 752

1 702

21 454

27 365

853

28 218

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

62

0

62

0

0

0

3 186

0

3 186

6 242

12

6 254

5 481

5

5 486

10 049

0

10 049

12 385

0

12 385

Zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu
leasingu finansowego

0

0

0

281

15

296

336

0

336

324

0

324

Pozostałe zobowiązania
finansowe krótkoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 475

0

7 475

5 622

0

5 622

4 802

0

4 802

7 409

0

7 409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 797

2 797

0

3 938

3 938

0

1 187

1 187

0

0

0

Zaliczki otrzymane

387

0

387

823

0

823

280

0

280

425

0

425

Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych

218

0

218

252

0

252

278

0

278

480

0

480

3

0

3

0

0

0

69

0

69

744

0

744

1 579

-409

1 170

2 189

-301

1 888

3 937

515

4 452

2 411

853

3 264

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 144

753

32 897

37 633

1 843

39 476

78 149

2 841

80 990

88 932

3 262

92 194

ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE
Krótkoterminowe rezerwy
z tytułu świadczeń
pracowniczych

F

Pozostałe rezerwy
krótkoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu
kredytów i pożyczek

H

Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego od osób
prawnych
Kwoty należne odbiorcom
z tytułu wyceny usług
budowlanych

D

Pozostałe zobowiązania
krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
ZOBOWIĄZANIA
BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE
Z AKTYWAMI
PRZEZNACZONYMI DO
SPRZEDAŻY

SUMA PASYWÓW
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J

1 stycznia do
31 grudnia
2015

1 stycznia do
31 grudnia
2016

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

w tys.
zł

22 854

-2 219

20 635

50 929

-1 287

49 642

48 422

2 309

50 731

34 177

235

34 412

18 873

-2 219

16 654

49 444

-1 287

48 157

40 575

2 309

42 884

31 324

235

31 559

3 981

0

3 981

1 485

0

1 485

7 847

0

7 847

2 853

0

2 853

24 281

133

24 414

39 485

-799

38 686

39 617

-9 651

29 966

35 419

-13 254

22 165

22 397

133

22 530

38 562

-799

37 763

34 439

-9 651

24 788

33 261

-13 254

20 007

1 884

0

1 884

923

0

923

5 178

0

5 178

2 158

0

2 158

-1 427

-2 352

-3 779

11 444

-488

10 956

8 805

11 960

20 765

-1 242

13 489

12 247

121

0

121

417

0

417

0

169

169

0

30

30

4 026

-178

3 848

8 614

-138

8 476

0

8 095

8 095

0

11 345

11 345

-5 574

-2 174

-7 748

2 413

-350

2 063

8 805

3 696

12 501

-1 242

2 114

872

7 472

-467

7 005

10 554

-501

10 053

3 735

-652

3 083

7 332

-409

6 923

Pozostałe koszty operacyjne

1 290

0

1 290

9 528

-1

9 527

1 026

0

1 026

4 811

173

4 984

Zysk (strata) z działalności
operacyjnej

608

-2 641

-2 033

3 439

-850

2 589

11 514

3 044

14 558

1 279

1 532

2 811

Przychody netto ze
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów,
w tym:
Przychody netto ze sprzedaży
produktów

DGK

Przychody netto ze sprzedaży
towarów i materiałów
Koszty sprzedanych
produktów, towarów i
materiałów, w tym:
Koszt wytworzenia
sprzedanych produktów

ABD
FGH
I

Wartość sprzedanych
towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze
sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu

ABD
FGH
I

Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody
operacyjne

I

korekty

1 stycznia do
31 grudnia
2016

1 stycznia do
31 grudnia
2015

w tys.
zł

korekty

1 stycznia do
31 grudnia
2014

w tys.
zł

korekty

1 stycznia do
31 grudnia
2014

w tys.
zł

Sprawozdanie
z całkowitych
dochodów za okres

korekty

1 stycznia do
31 grudnia
2013

1 stycznia do
31 grudnia
2013
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Przychody finansowe

H

34

0

34

9

0

9

44

5

49

7

0

7

Koszty finansowe

H

212

14

226

543

39

582

745

9

754

691

0

691

430

-2 655

-2 225

2 905

-889

2 016

10 813

3 040

13 853

595

1 532

2 127

430

-2 655

-2 225

2 905

-889

2 016

10 813

3 040

13 853

595

1 532

2 127

430

-2 655

-2 225

2 905

-889

2 016

10 813

3 040

13 853

595

1 532

2 127

Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy bieżący
Podatek dochodowy
odroczony
Zysk/(Strata) z działalności
kontynuowanej
Zysk/(Strata) z działalności
zaniechanej
Zysk/(Strata) netto za okres
obrotowy

0,00
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Kapitał zapasowy
Kapitał
Kapitał
podstawowy z emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

stan na dzień 01 stycznia 2014 wg PSR

Pozostały
kapitał
zapasowy

Niepodzielo
ny wynik
finansowy

Kapitał
własny
razem

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

4 000

0

4 703

430

9 133

Przeszacowanie środków trwałych i WN

A

794

794

Utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne

G

-155

-155

Utworzenie rezerwy na świadczenia
pracownicze

F

-6

-6

Wycena kredytów

I

-12

-12

Wycena umów o budowę

E

-2 837

-2 837

Wycena kaucji długoterminowych

H

62

62

Korekta okresu rozliczania dotacji

J

-500

-500

Korekta przychodów przyszłych okresów

K

-58

-58

0

0

-2 282

6 421

W tym całkowite dochody
Saldo na dzień 01 stycznia 2014 roku
po zmianach wg MSR

306

4 000

0

4 703
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16. Oświadczenie o stosowaniu MSR/MSSF

Zarząd ML System S.A. oświadcza, iż niniejsze historyczne informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi
w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zatwierdzone przez UE).

17. Data zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania do publikacji
Zarząd Emitenta zatwierdził do publikacji skonsolidowane sprawozdanie finansowe w dniu 30 września 2017 roku.

Zaczernie, dnia 30 września 2017 roku

…………………………………………
Podpisy osób uprawnionych:
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Historyczne informacje finansowe: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych
dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Nota
AKTYWA

31.12.2016

31-12-2015

31-12-2014

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

67 592

64 402

24 554

nr

AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe

1

61 370

59 482

21 963

Wartości niematerialne

2

5 606

4 275

2 262

Wartość firmy

3

15

0

0

0

0

0

Nieruchomości inwestycyjne
Należności długoterminowe

4

538

561

242

Inwestycje długoterminowe

5

0

0

0

0

0

0

63

84

87

24 684

16 588

14 922

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy

7

7 234

3 795

1 296

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

8

15 767

9 961

9 964

0

230

0

0

74

164

0

0

0

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych

8,9

Krótkoterminowe aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

10

1 586

2 397

3 397

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

11

97

131

101

0

0

0

92 276

80 990

39 476

AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY

SUMA AKTYWÓW
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Część finansowa
Nota
PASYWA

31.12.2016

31-12-2015

31-12-2014

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

24 464

22 290

8 437

nr

KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM
Kapitał podstawowy

13

4 000

4 000

4 000

Kapitał zapasowy

14

18 872

8 038

5 133

0

0

0

0

0

0

– w tym z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Kapitał z aktualizacji wyceny
Zyski zatrzymane

14

Wynik finansowy netto

-546

-3 601

-2 712

2 138

13 853

2 016

0

0

0

0

0

0

40 088

37 246

12 671

0

0

0

Kapitał udziałowców niekontrolujących
– w tym zysk udziałowców niekontrolujących
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

15

18

13

11

Pozostałe rezerwy długoterminowe

16

203

185

194

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

17

15 261

14 124

1 470

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego

21

576

700

977

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

18

23 810

21 603

9 340

220

621

679

27 724

21 454

18 368

1

1

1

3 186

0

62

Pozostałe zobowiązania długoterminowe
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

19

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

20

12 385

10 049

5 486

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego

21

324

336

296

0

0

0

7 444

4 802

5 622

0

0

0

0

1 187

3 938

Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

20

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych

20, 22

Zaliczki otrzymane

20

425

280

823

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

20

480

278

252

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

20

744

69

0

Rozliczenia międzyokresowe

18

2 735

4 452

1 888

0

0

0

92 276

80 990

39 476

ZOBOWIĄZANIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z AKTYWAMI
PRZEZNACZONYMI DO SPRZEDAŻY
SUMA PASYWÓW
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Część finansowa

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Nota
nr

za okres

za okres

za okres

1 stycznia
do 31 grudnia
2016

1 stycznia
do 31 grudnia
2015

1 stycznia
do 31 grudnia
2014

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

34 550

50 731

49 642

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów, w tym:
Przychody netto ze sprzedaży produktów

25

31 531

42 884

48 157

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

25

3 019

7 847

1 485

22 293

29 966

38 686

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

27

20 034

24 788

37 763

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

27

2 259

5 178

923

12 257

20 765

10 956

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży

27

30

169

417

Koszty ogólnego zarządu

27

11 345

8 095

8 476

882

12 501

2 063

Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne

28

6 924

3 083

10 053

Pozostałe koszty operacyjne

29

4 984

1 026

9 527

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

2 822

14 558

2 589

Przychody finansowe

30

7

49

9

Koszty finansowe

31

691

754

582

2 138

13 853

2 016

Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy bieżący

32

0

0

0

Podatek dochodowy odroczony

32

0

0

0

2 138

13 853

2 016

2 138

13 853

2 016

0

0

0

2 138

13 853

2 016

400 000

241 322

80 000

5,35

57,40

25,20

400 000

241 322

80 000

5,35

57,40

25,20

Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej
Zysk/(Strata) z działalności zaniechanej
Zysk/(Strata) netto za okres obrotowy
Zysk/(Strata) netto przynależny udziałom niekontrolującym
Zysk/(Strata) netto przynależny właścicielom jednostki
dominującej
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
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Część finansowa

Sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów
za okres

za okres

za okres

1 stycznia
do 31 grudnia
2016

1 stycznia
do 31 grudnia
2015

1 stycznia
do 31 grudnia
2014

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

2 138

13 853

2 016

0

0

0

2 138

13 853

2 016

0

0

0

2 138

13 853

2 016

Zysk (Strata) netto za okres
Inne całkowite dochody:
Zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji skonsolidowanego
sprawozdania finansowego jednostki działającej za granicą
Aktualizacji aktywów oraz wyceny instrumentów finansowych
Zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów
finansowych dostępnych do sprzedaży
Zmiana w nadwyżce z przeszacowania
Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentem
zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych
Inne całkowite dochody za okres
Całkowity dochód za okres
Całkowity dochód przynależny udziałom niekontrolującym
Całkowity dochód przynależny właścicielom jednostki dominującej
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Część finansowa

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał zapasowy
Kapitał
podstawowy

w tys. zł
stan na dzień
01 stycznia 2014

Kapitał
z emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej
w tys. zł

4 000

Pozostały
kapitał
zapasowy
w tys. zł

0

4 703

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

Zyski
zatrzymane

w tys. zł

w tys. zł
0

Kapitał
własny
Kapitał
udziałowców
własny razem
niekontrolujących
w tys. zł

-2 282

0

Korekta błędu
podstawowego
Saldo na dzień
01 stycznia 2014 roku
po zmianach

0

4 000

0

4 703

0

Zysk (strata) netto za
okres
Inne całkowite dochody
za okres
Całkowity dochód za
okres

6 421

0

0

0

0

-2 282

0

6 421

2 016

2 016

0

0

2 016

0

2 016

Dywidendy

0

Wyemitowany kapitał
podstawowy

0

Podział wyniku
finansowego

0

0

430

0

0

-430

0

Pozostałe zmiany
Transakcje
z właścicielami za okres

0

0

430

0

-430

0

0

stan na 31 grudnia 2014

4 000

0

5 133

0

-696

0

8 437

stan na dzień
01 stycznia 2015

4 000

0

5 133

0

-696

0

8 437

4 000

0

5 133

0

-696

0

8 437

Korekta błędu
podstawowego
Saldo na dzień
01 stycznia 2015 roku
po zmianach
Zysk (strata) netto za
okres
Inne całkowite dochody
za okres
Całkowity dochód za
okres

0

0

0

0

13 853

13 853

0

0

13 853

0

13 853

Dywidendy

0

Wyemitowany kapitał
podstawowy

0

Podział wyniku
finansowego

0

0

2 905

0

0

-2 905

0

Pozostałe zmiany
Transakcje
z właścicielami za okres

0

0

2 905

0

-2 905

0

0

stan na 31 grudnia 2015

4 000

0

8 038

0

10 252

0

22 290

stan na dzień
01 stycznia 2016

4 000

0

8 038

0

10 252

0

22 290

Korekta błędu
podstawowego
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Kapitał zapasowy
Kapitał
podstawowy

w tys. zł
Saldo na dzień
01 stycznia 2016 roku
po zmianach

Kapitał
z emisji akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej
w tys. zł

4 000

Pozostały
kapitał
zapasowy
w tys. zł
8 038

0

Kapitał z
aktualizacji
wyceny

Zyski
zatrzymane

w tys. zł

w tys. zł
0

w tys. zł

10 252

Zysk (strata) netto za
okres

0

0

0

0

0

22 290

2 138

2 138

0

0

Inne całkowite dochody
za okres
Całkowity dochód za
okres

Kapitał
własny
Kapitał
udziałowców
własny razem
niekontrolujących

2 138

0

2 138

Dywidendy

0

Wyemitowany kapitał
podstawowy

0

Podział wyniku
finansowego

0

0

10 813

Pozostałe zmiany
(pierwsza konsolidacja)

0

-10 813

0

15

36

21

Transakcje
z właścicielami za okres

0

0

10 834

0

-10 798

0

36

stan na 31 grudnia 2016

4 000

0

18 872

0

1 592

0

24 464
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
za okres

za okres

za okres

1 stycznia do 31
grudnia 2016

1 stycznia do 31
grudnia 2015

1 stycznia do 31
grudnia 2014

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

-2 964

8 578

-2 527

2 138

13 853

2 016

-5 102

-5 275

-4 543

0

0

0

4 898

3 450

1 995

3

11

26

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

724

524

527

5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-915

-22

-304

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:
Zysk (strata) brutto
Korekty razem:
1. Udziały w zyskach /stratach netto jednostek wycenionych metodą praw
własności
2. Amortyzacja
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

6. Zmiana stanu rezerw

3 210

-69

107

7. Zmiana stanu zapasów

-3 372

-2 499

-646

8. Zmiana stanu należności

-8 474

-455

-1 184

2 246

-3 983

903

-2 003

937

2 946

0

0

0

12. Inne korekty

-1 419

-3 169

-8 913

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

-2 964

8 578

-2 527

Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:

-6 176

-42 960

-9 413

Wpływy

2 434

22

304

1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2 434

22

304

0

0

0

0

0

0

Wydatki

8 610

42 982

9 717

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

8 510

42 982

9 717

3. Na aktywa finansowe, w tym:

100

0

0

a) w jednostkach powiązanych

100

0

0

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Podatek dochodowy

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne

– udzielone pożyczki
– nabycie aktywów finansowych

100

b) w pozostałych jednostkach

0

– nabycie aktywów finansowych

0

– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
4. Inne wydatki inwestycyjne

314

Część finansowa
za okres

za okres

za okres

1 stycznia do 31
grudnia 2016

1 stycznia do 31
grudnia 2015

1 stycznia do 31
grudnia 2014

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

-6 176

-42 960

-9 413

8 279

33 382

10 085

26 523

51 807

30 338

0

0

0

20 611

34 675

18 541

0

0

0

5 912

17 132

11 797

18 244

18 425

20 253

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

0

0

0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0

0

0

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

0

0

0

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej:
Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
Wydatki

4. Spłaty kredytów i pożyczek

16 986

17 454

18 931

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

0

0

0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0

0

0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

345

330

734

8. Odsetki

876

529

535

37

112

53

8 279

33 382

10 085

Przepływy pieniężne netto razem

-861

-1 000

-1 855

Bilansowa zmiana stanu środków, w tym:

-861

-1 000

-1 855

0

0

0

2 447

3 397

5 252

50

0

0

1 586

2 397

3 397

9. Inne wydatki finansowe
Środki pieniężne netto z działalności finansowej

– zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
w tym przejęte w ramach konsolidacji
Środki pieniężne na koniec okresu
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PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE375
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NOTY OBJASNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

NOTA 1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Nota 1.1. Rzeczowe aktywa trwałe – wyszczególnienie
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ ŚRODKI TRWAŁE
W BUDOWIE I ZALICZKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

61 227

59 467

21 405

2 206

2 455

2 455

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

13 102

14 521

1 199

c) urządzenia techniczne i maszyny

40 569

38 775

13 997

810

831

776

4 540

2 885

2 978

143

15

558

0

0

0

61 370

59 482

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

59 629

57 681

20 019

2. Obce, w tym:

1 741

1 801

1 944

a) używane na podstawie umowy leasingu w tym:

1 741

1 801

1 944

– grupa 4 KŚT

1 299

1 454

1 617

442

347

327

0

0

0

61 370

59 482

Środki trwałe, w tym
a) grunty(w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu

d) środki transportu
e) inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe razem

o

63

Nota 1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (struktura własnościowa)
Struktura własnościowa środków trwałych:

1. Własne

– grupa 7 KŚT (samochody)
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy
Środki trwałe bilansowe razem
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Nota 1.3. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)
Grunty

Budynki i
budowle

urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Razem

2 455

1 297

6 842

1 110

4 048

15 752

Zwiększenia z tytułu:

0

0

8 580

441

58

9 079

-zakupów

0

0

8 580

441

58

9 079

-przejęcia w wyniku połączenia

0

Zmiany w wartościach środków trwałych
Wartość brutto na początek okresu
01.01.2014

– przyjęcie prac rozwojowych

0

0

0

0

0

0

0

147

201

Zmniejszenia z tytułu:

0

0

-likwidacji

0

0

-sprzedaży

0

0

-aport do spółki zależnej

0

0

2 455

1 297

15 275

1 350

4 106

24 483

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu

0

65

372

528

583

1 548

Zwiększenie z tytułu:

0

33

1 053

247

545

1 878

-amortyzacji

0

33

1 053

247

545

1 878

-umorzenia przejętych WN

0

0

0

0

0

-inne

0

0

0

0

0

Zmniejszenia – umorzenie śr. trwałych
likwidowanych/sprzedanych

0

0

147

201

348

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu

0

98

1 278

574

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na początek okresu

0

0

0

0

0

Zwiększenia – odpis aktualizacyjny

0

0

0

0

0

Zmniejszenia

0

0

0

0

0

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na koniec okresu

0

0

0

0

0

Wartość netto na początek okresu

2 455

1 232

6 470

582

3 465

14 204

Wartość netto na koniec okresu 31.12.2014

2 455

1 199

13 997

776

2 978

21 405

Wartość brutto na koniec okresu

147

0

348

0

0

201

348

0

0

1 128

3 078
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Grunty

Budynki i
budowle

urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Razem

2 455

1 297

15 275

1 350

4 106

24 483

Zwiększenia z tytułu:

0

13 354

27 159

243

455

41 211

-zakupów

0

13 354

27 159

243

455

41 211

-przejęcia w wyniku połączenia

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Zmiany w wartościach środków trwałych
Wartość brutto na początek okresu
01.01.2015

– przyjęcie prac rozwojowych
Zmniejszenia z tytułu:

0

0

4

-likwidacji/INNE

0

0

1

0

1

-sprzedaży

0

0

3

82

85

-aport do spółki zależnej

0

0

0

0

2 455

14 651

42 430

1 511

4 561

65 608

98

1 278

574

1 128

3 078

Wartość brutto na koniec okresu
Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu

0

86

Zwiększenie z tytułu:

0

32

2 380

188

548

3 148

-amortyzacji

0

32

2 380

188

548

3 148

-umorzenia przejętych WN

0

0

0

0

0

-inne

0

0

0

0

0

Zmniejszenia – umorzenie śr. trwałych
likwidowanych/sprzedanych

0

0

3

82

85

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu

0

130

3 655

680

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na początek okresu

0

0

0

0

0

Zwiększenia – odpis aktualizacyjny

0

0

0

0

0

Zmniejszenia

0

0

0

0

0

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na koniec okresu

0

0

0

0

0

Wartość netto na początek okresu

2 455

1 199

13 997

776

2 978

21 405

Wartość netto na koniec okresu 31.12.2015

2 455

14 521

38 775

831

2 885

59 467
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Zmiany w wartościach środków trwałych
Wartość brutto na początek okresu
01.01.2016

Grunty

urządzenia
Budynki i
techniczne i
budowle
maszyny

Środki
transportu

Inne środki
trwałe

Razem

2 455

14 651

42 430

1 511

4 561

65 608

0

0

5 189

205

3 042

8 436

5 189

205

3 042

8 436

Zwiększenia z tytułu:
-zakupów
-przejęcia w wyniku połączenia

0

– przyjęcie prac rozwojowych

0

Zmniejszenia z tytułu:

249

1 296

249

1 296

-likwidacji/INNE
-sprzedaży

52

95

142

1 834

52

95

142

1 834

0

0

-aport do spółki zależnej
Wartość brutto na koniec okresu

0
2 206

13 355

47 567

1 621

7 461

72 210

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu

0

130

3 655

680

1 676

6 141

Zwiększenie z tytułu:

0

260

3 364

226

1 307

5 157

260

3 364

226

1 307

5 157

-amortyzacji
-umorzenia przejętych WN

0

-inne

0

Zmniejszenia – umorzenie śr. trwałych
likwidowanych/sprzedanych

137

21

95

62

315

2 921

10 983

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu

0

253

6 998

811

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na początek okresu

0

0

0

0

0

Zwiększenia – odpis aktualizacyjny

0

0

0

0

0

Zmniejszenia

0

0

0

0

0

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
na koniec okresu

0

0

0

0

0

Wartość netto na początek okresu

2 455

14 521

38 775

831

2 885

Wartość netto na koniec okresu 31.12.2016

2 206

13 102

40 569

810

4 540

59 467
61

27

Nota 1.4. Stosowane średnie stawki amortyzacji
Średnie okresy użytkowania środków trwałych

m-ce

m-ce

m-ce

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

636

480

480

24-170

20-120

20-120

d) środki transportu

36-96

60-84

60-84

e) inne środki trwałe

24-96

60-96

60-96

a) grunty(w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny

Nota 1.5. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo – nie dotyczy

Nota 1.6. Środki trwałe o zerowej wartości bilansowej – nie dotyczy

321

Część finansowa

Nota 1.7. Rzeczowe aktywa trwałe, do których tytuł prawny podlega ograniczeniom oraz stanowiące
zabezpieczenie zobowiązań.
Rzeczowe aktywa trwałe stanowią zabezpieczenie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, które zostały przedstawione
w notach nr 17 i 20.
W notach wymieniono jako zabezpieczenie spłaty kredytu zastaw rejestrowy na majątku trwałym, w tabeli poniżej
zaprezentowano szczegółowo środki trwałe na których ustanowiono zastaw rejestrowy. Wykazana wartość majątku
stanowiącego zabezpieczenie jest wartością wynikającą z umowy kredytowej / leasingowej.

Na dzień 31.12.2014
Wartość
zastawionego
majątku (tys. zł)

Wyszczególnienie
zabezpieczeń na 31.12.2014

Rodzaj
zobowiązania

Wierzyciel

Rodzaj zabezpieczonego majątku

kredyt BS Inwestycyjny
(1,5 mln)

hipoteka
kaucyjna

Bank Spółdzielczy
Rzeszów

hipoteka na działce 154 zabudowanej
budynkiem Rzeszów ul. Warszawska 50 D

2 912

Kredyt BS Inwestycyjny
(1 mln)

hipoteka

Bank Spółdzielczy
Rzeszów

hipoteka na działce 154 zabudowanej
budynkiem Rzeszów ul. Warszawska 50 D

1 390

Kredyt mBank SA obrotowy
(2,5 mln)

hipoteka
umowna

mBank SA
Warszawa

hipoteka na działce 154 zabudowanej
budynkiem Rzeszów ul. Warszawska 50 D

3 500

Klasyfikacja
majątkowa

Wartość
inwentarzowa

527

451,0

kredyt mBank

484-4

49,0

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

801

33,0

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

ANALIZATOR SPEKTRALNY
MODUŁÓW
FOTOELEKTROCHEMICZNY

801-0

905,4

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

SYSTEM BADANIA OGNIW
FOTOELEKTROCHEMICZNYCH
15X15C

801-0

263,2

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

SPEKTROFOTOMETR UV-VIS-NIR

801-0

174,4

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

MIERNIK CHARAKTERYSTYK
FOTOOGNIW

801-0

11,3

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

ANALIZATOR SOLAR

801-0

20,0

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

MULTIMETR CYFROWY
Z AKWIZYCJĄ DANYCH

801-0

6,9

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

PROFILOMETR

801-0

456,3

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

REOMETR

801-0

320,9

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

MIKROSKOP OPTYCZNY Z ANALIZĄ
WIELKOŚCI CZĄSTECZEK

801-0

413,5

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

ZETASIZER

801-0

246,6

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

PH METR

801-0

9,7

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

WAGOSUSZARKA

801-0

20,8

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

WAGA ANALITYCZNA

801-0

41,8

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

WAGA PRECYZYJNA

801-0

20,4

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

SKANINGOWY MIKROSKOP
ELEKTRONOWY

801-0

473,0

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

SYMULATOR SŁONECZNY

801-0

492,9

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

Nazwa
MYJKA DO SZKŁA 4.3
PRZEMYSŁOWY SYSTEM DO
LUTOWANIA TECHNIKĄ
ULTRADŹWIĘKOWĄ
DYGESTORIUM SZCZELINOWE PLUS
SYSTEM WENTYLACJI
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Na dzień 31.12.2015
Wartość
zastawionego
majątku (tys. zł)

Wyszczególnienie
zabezpieczeń na 31.12.2015

Rodzaj
zobowiązania

Wierzyciel

Rodzaj zabezpieczonego majątku

Kredyt BS Inwestycyjny
(1,5 mln)

hipoteka
kaucyjna

Bank Spółdzielczy
Rzeszów

hipoteka na działce 154 zabudowanej
budynkiem Rzeszów ul. Warszawska 50 D

2 912

Kredyt BS Obrotowy
(1 mln)

hipoteka

Bank Spółdzielczy
Rzeszów

hipoteka na działce 154 zabudowanej
budynkiem Rzeszów ul. Warszawska 50 D

1 390

Alior Bank

hipoteka na działce 1/35 w Zaczerniu

21 848

Kredyty Alior

hipoteka

Klasyfikacja
majątkowa

Wartość
inwentarzowa

LINIA TECHNOLOGICZNA 4.3

527

6 091

ALIOR BANK KREDYT INWESTYCYJNY

2447256

LASER 4.6

527

4 700

ALIOR BANK KREDYT

2446732

SUSZARKA TUNELOWA 4.6

477-0

1 700

ALIOR BANK KREDYT

2446731

PRZEMYSŁOWY SYSTEM DO
LUTOWANIA TECHNIKĄ
ULTRADŹWIĘKOWĄ

484-4

49

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

2416370,
wykreślony
16.03.2016

801

33

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

2416370,
wykreślony
16.03.2016

ANALIZATOR SPEKTRALNY
MODUŁÓW
FOTOELEKTROCHEMICZNY

801-0

905

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

2416370,
wykreślony
16.03.2016

SYSTEM BADANIA OGNIW
FOTOELEKTROCHEMICZNYCH
15X15C

801-0

263

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

2416370,
wykreślony
16.03.2016

SPEKTROFOTOMETR UV-VIS-NIR

801-0

174

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

2416370,
wykreślony
16.03.2016

MIERNIK CHARAKTERYSTYK
FOTOOGNIW

801-0

11

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

2416370,
wykreślony
16.03.2016

ANALIZATOR SOLAR

801-0

20

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

2416370,
wykreślony
16.03.2016

MULTIMETR CYFROWY Z AKWIZYCJĄ
DANYCH

801-0

7

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

2416370,
wykreślony
16.03.2016

PROFILOMETR

801-0

456

BS, POD KREDYT NA 1.3 Q

2416370,
wykreślony
16.03.2016

REOMETR

801-0

321

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

2425919,
wykreślony
16.03.2016

MIKROSKOP OPTYCZNY Z ANALIZĄ
WIELKOŚCI CZĄSTECZEK

801-0

414

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

2425919,
wykreślony
16.03.2016

ZETASIZER

801-0

247

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

2425919,
wykreślony
16.03.2016

PH METR

801-0

10

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

2425919,
wykreślony
16.03.2016

WAGOSUSZARKA

801-0

21

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

2415909,
wykreślony
16.03.2016

Nazwa

DYGESTORIUM SZCZELINOWE PLUS
SYSTEM WENTYLACJI

Zabezpieczenie

Nr w rejestrze
zastawów
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Klasyfikacja
majątkowa

Wartość
inwentarzowa

WAGA ANALITYCZNA

801-0

42

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

2425919,
wykreślony
16.03.2016

WAGA PRECYZYJNA

801-0

20

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

2425919,
wykreślony
16.03.2016

SKANINGOWY MIKROSKOP
ELEKTRONOWY

801-0

473

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

2425919,
wykreślony
16.03.2016

SYMULATOR SŁONECZNY

801-0

493

BS, POD KREDYT NA 1.3 INWERTERY

2415909,
wykreślony
16.03.2016

PIEC DO SPIEKANIA

527

1 408

ALIOR, KREDYT VAT,BZ WBK, KREDYT
MULTILINIA-zabezpieczenie przyszłe

2474965

PIEC DO FUSINGU

527

1 408

ALIOR, KREDYT VAT,BZ WBK, KREDYT
MULTILINIA-zabezpieczenie przyszłe

2474965

URZĄDZENIE DO POWLEKANIA
KRAWĘDZI TAFLI SZKŁA

527

386

ALIOR, KREDYT VAT

2474965

SYSTEM ODPROWADZANIA
POWIETRZA

527

2 130

ALIOR, KREDYT VAT

2474965

NAPEŁNIARKA

527

1 085

ALIOR, KREDYT VAT,BZ WBK, KREDYT
MULTILINIA-zabezpieczenie przyszłe

2474965

NAPEŁNIARKA

527

1 085

ALIOR, KREDYT VAT,BZ WBK, KREDYT
MULTILINIA-zabezpieczenie przyszłe

2474965

LINIA DO OBRÓBKI SZKŁA

527

10 620

BZ WBK, KREDYT MULTILINIA,BZ WBK,
KREDYT INWEST.

2472309

LINIA DO ZESPALANIA

527

4 432

ALIOR, KREDYT VAT,BZ WBK, KREDYT
MULTILINIA-zabezpieczenie przyszłe

2472355,
wykreślony
10.03.2016

Nazwa

Nr w rejestrze
zastawów

Zabezpieczenie

Na dzień 31.12.2016
Wartość
zastawionego
majątku (tys. zł)

Wyszczególnienie
zabezpieczeń na 31.12.2016

Rodzaj
zobowiązania

Wierzyciel

Rodzaj zabezpieczonego majątku

kredyt w rachunku bieżącym
(3 mln)

hipoteka
umowna

Polska Kasa
Opieki SA,
Warszawa

hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej w
Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1)

4 500

kredyt obrotowy odnawialny
(2 mln)

hipoteka
umowna

Polska Kasa
Opieki SA,
Warszawa

hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej w
Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1)

3 000

kredyt inwestycyjny (2 137
tys. zł)

hipoteka
umowna

Polska Kasa
Opieki SA,
Warszawa

hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej w
Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1)

3 206

kredyt inwestycyjny (10 832
tys. zł)

hipoteka
umowna

Polska Kasa
Opieki SA,
Warszawa

hipoteka na nieruchomości zlokalizowanej w
Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1)

16 248

Klasyfikacja
majątkowa

Wartość
inwentarzowa

LINIA DO ZESPALANIA SZKŁA 4.6

527

4 225

KREDYT 15/MCK-RZE/2016 PeKaO S.A

2494141

LASER 4.6

527

4 113

KREDYT 16/MCK-RZE/2016 PeKaO S.A

2494138

477-0

1 551

KREDYT 16/MCK-RZE/2016 PeKaO S.A

2494138

PIEC DO SPIEKANIA

527

1 408

BZ WBK, KREDYT MULTILINIA K01363/15
(spłacony 21.04.2017) I KREDYT
INWESTYCYJNY K01457/15

2490334

PIEC DO FUSINGU

527

1 408

BZ WBK, KREDYT MULTILINIA
K01363/15(spłacony 21.04.2017) I KREDYT
INWESTYCYJNY K01457/15

2490336

Nazwa

SUSZARKA TUNELOWA 4.6
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Klasyfikacja
majątkowa

Wartość
inwentarzowa

NAPEŁNIARKA 1

527

1 085

BZ WBK, KREDYT MULTILINIA K01363/15
(spłacony 21.04.2017) I KREDYT
INWESTYCYJNY K01457/15

2490352

NAPEŁNIARKA 2

527

1 085

BZ WBK, KREDYT MULTILINIA K01363/15
(spłacony 21.04.2017) I KREDYT
INWESTYCYJNY K01457/15

2490353

LINIA DO OBRÓBKI SZKŁA

527

10 620

BZ WBK, KREDYT MULTILINIA
K01363/15(spłacony 21.04.2017) I KREDYT
INWESTYCYJNY K01457/15

2472309

LINIA TECHNOLOGICZNA 4.3

527

3 675

BZ WBK, KREDYT MULTILINIA K01363/15 I
KREDYT INWESTYCYJNY K01457/15

2513589

HOMOGENIZATOR

801-0

268

KREDYT 17/MCK-RZE/2016 PeKaO S.A

2499563

SPEKTROFLUORYMETR

801-0

721

KREDYT 17/MCK-RZE/2016 PeKaO S.A

2499563

KOMORA RĘKAWICOWA
WYPOSAŻONA W SPIN COATER.

801-0

1 683

KREDYT 17/MCK-RZE/2016 PeKaO S.A

2499563

SITODRUKARKA PRECYZYJNA
SER.01 4.6

527

806

ALIOR BANK KREDYT W RACHUNKU
BIEŻĄCYM (2,5 MLN)

2515499

SITODRUKARKA PRECYZYJNA
SER.02 4.6

527

891

ALIOR BANK KREDYT W RACHUNKU
BIEŻĄCYM (2,5 MLN)

2515499

AUTONOMICZY SYSTEM
ODPROWADZANIA ZUŻYTEGO
POWIETRZA 4.6

527

1 857

ALIOR BANK KREDYT W RACHUNKU
BIEŻĄCYM (2,5 MLN)

2515499

Nazwa

Nr w rejestrze
zastawów

Zabezpieczenie

Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych użytkowanych na podstawie leasingu finansowego na poszczególne dni
bilansowe, została wyspecyfikowana w nocie 1.2.

NOTA 2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
Nota 2.1. Wartości niematerialne – wyszczególnienie
WARTOŚCI NIEMATERIALNE

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

4 301

2 700

718

781

781

0

3 520

1 919

718

2. Wartość firmy

0

0

0

3. Nabyte koncesje, patenty licencje i podobne wartości niematerialne,
w tym:

0

0

0

1 305

1 575

1 544

0

0

0

5 606

4 275

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

5 589

4 275

2 262

b) obce, w tym:

17

0

0

– używane na podstawie umowy leasingu

17

0

0

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
a) zakończone prace rozwojowe
b) nakłady na prace rozwojowe

4. Inne wartości niematerialne
5. Zaliczki na wartości niematerialne
Wartości niematerialne razem

2

262

Nota 2.2. Wartości niematerialne (struktura własnościowa)
WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne

– używane na podstawie umowy najmu
Wartości niematerialne razem

0

0

5 606

4 275

0
2

262
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Nota 2.3. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych)

Zmiany w wartościach niematerialnych

Wartość brutto na początek okresu 01.01.2014

Koszty prac
Wartość firmy
rozwojowych

Nabyte
koncesje,
patenty
licencje
i podobne
wartości
niematerialne

Inne wartości
niematerialne

Razem

0

0

0

941

941

718

0

0

777

1 495

-zakupów

0

0

777

777

-przejęcia w wyniku połączenia

0

0

0

0

Zwiększenia z tytułu:

– przyjęcie prac rozwojowych

718

0

0

0

718

Zmniejszenia z tytułu:

0

0

0

0

0

-likwidacji

0

0

0

0

-sprzedaży

0

0

0

0

-aport do spółki zależnej

0

0

0

0

718

0

0

1 718

2 436

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu

0

0

0

56

56

Zwiększenie z tytułu:

0

0

0

118

118

-amortyzacji

0

118

118

-umorzenia przejętych WN

0

0

0

0

0

-inne

0

0

0

0

0

Zmniejszenia – umorzenie śr. trwałych
likwidowanych/sprzedanych

0

0

0

0

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec
okresu

0

0

0

174

174

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek
okresu

0

0

0

0

0

Zwiększenia – odpis aktualizacyjny

0

0

0

0

0

Zmniejszenia

0

0

0

0

0

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

0

0

0

0

0

0

0

0

885

885

718

0

0

1 544

2 262

Wartość brutto na koniec okresu

Wartość netto na początek okresu
Wartość netto na koniec okresu 31.12.2014
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Zmiany w wartościach niematerialnych

Wartość brutto na początek okresu 01.01.2015

Koszty prac
Wartość firmy
rozwojowych

Nabyte
koncesje,
patenty
licencje
i podobne
wartości
niematerialne

Inne wartości
niematerialne

Razem

718

0

0

1 718

2 436

1 982

0

0

334

2 316

-zakupów

0

0

334

334

-przejęcia w wyniku połączenia

0

0

0

0

Zwiększenia z tytułu:

– przyjęcie prac rozwojowych

1 982

0

0

0

1 982

Zmniejszenia z tytułu:

0

0

0

0

0

-likwidacji

0

0

0

0

-sprzedaży

0

0

-aport do spółki zależnej

0

0

2 700

0

Wartość brutto na koniec okresu

0

0

0

0

0

2 052

4 752

174

174

0

303

303

0

303

303

0

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek
okresu
Zwiększenie z tytułu:

0

-amortyzacji

0

-umorzenia przejętych WN

0

0

0

0

0

-inne

0

0

0

0

0

Zmniejszenia – umorzenie śr. trwałych
likwidowanych/sprzedanych

0

0

0

0

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec
okresu

0

0

0

477

477

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek
okresu

0

0

0

0

0

Zwiększenia – odpis aktualizacyjny

0

0

0

0

0

Zmniejszenia

0

0

0

0

0

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

0

0

0

0

0

718

0

0

1 544

2 262

2 700

0

0

1 575

4 275

Wartość netto na początek okresu
Wartość netto na koniec okresu 31.12.2015

0
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Zmiany w wartościach niematerialnych

Koszty prac
Wartość firmy
rozwojowych

Nabyte
koncesje,
patenty
licencje
i podobne
wartości
niematerialne

Inne wartości
niematerialne

Razem

Wartość brutto na początek okresu 01.01.2016

2 700

0

0

2 052

4 752

Zwiększenia z tytułu:

1 601

0

0

71

1 672

-zakupów

0

0

71

71

-przejęcia w wyniku połączenia

0

0

0

0

– przyjęcie prac rozwojowych

1 601

0

0

0

1 601

Zmniejszenia z tytułu:

0

0

0

0

0

-likwidacji

0

0

0

0

-sprzedaży

0

0

0

0

-aport do spółki zależnej

0

0

0

0

4 301

0

0

2 123

6 424

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek
okresu

0

0

0

477

477

Zwiększenie z tytułu:

0

0

0

341

341

-amortyzacji

0

0

341

341

-umorzenia przejętych WN

0

0

0

0

0

-inne

0

0

0

0

0

Zmniejszenia – umorzenie śr. trwałych
likwidowanych/sprzedanych

0

0

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec
okresu

0

0

0

818

818

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek
okresu

0

0

0

0

0

Zwiększenia – odpis aktualizacyjny

0

0

0

0

0

Zmniejszenia

0

0

0

0

0

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

0

0

0

0

0

Wartość netto na początek okresu

2 700

0

0

1 575

4 275

Wartość netto na koniec okresu 31.12.2016

4 301

0

0

1 305

Wartość brutto na koniec okresu

0

0

5

606

Nota 2.4. Stosowane średnie stawki amortyzacji
Średnie okresy użytkowania wartości niematerialnych

m-ce

m-ce

m-ce

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

nieokreślony

nieokreślony

nieokreślony

c) nabyte koncesje, patenty licencje i podobne wartości niematerialne,
w tym:

24-120

60-120

60-120

d) inne wartości niematerialne

24-120

60-120

60-120

a) zakończone prace rozwojowe
b) wartość firmy

Prace rozwojowe zrealizowane przez Emitenta związane są z produkcją elementów fotowoltaicznych, czyli z jego
działalności podstawową, Zarząd Emitenta zakłada korzystanie z aktywów w okresie prowadzenia działalności, czyli
w okresie nieoznaczonym. W każdym roku dokonywana jest ocena przydatności aktywowanych prac rozwojowych dla
realizowanej produkcji.
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Nota 2.5. Wartości niematerialne wykazywane pozabilansowo – nie dotyczy
Nota 2.6. Wartości niematerialne o zerowej wartości bilansowej – nie dotyczy
Nota 2.7. Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
Nakłady
planowane
w 2017

Nakłady
poniesione
w 2016

Nakłady
poniesione
w 2015

Nakłady
poniesione
w 2014

0

71

334

776

Rzeczowe aktywa trwałe

37 738

8 436

41 211

9 079

Ogółem

37 738

8 507

41 545

9 855

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

15

0

0

15

0

0

15

0

0

w jednostkach
zależnych
– ML SYSTEM+
Sp. z o.o.

w jednostkach
współzależnych

0

0

15

0

Wyszczególnienie nakładów
Wartości niematerialne

w tym:
Nakłady na ochronę środowiska

NOTA 3. WARTOŚĆ FIRMY
Nota 3.1. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
1. wartość firmy – jednostki zależne
– ML SYSTEM+ Sp. z o.o. (INŻYNIERIA BIPV Sp. z o.o.)
2. wartość firmy – jednostki współzależne
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem

Nota 3.2. Zmiana stanu wartości firmy

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

Wartość firmy brutto na początek okresu
Zwiększenia, z tytułu:
a) przeszacowanie
b) w wyniku połączenia spółek
c) w wyniku konsolidacji spółek
Zmniejszenia, z tytułu:

15
0

0

15

0

0

0

15

0

a) odpisy z tytułu trwalej utraty wartości
Wartość firmy brutto na koniec okresu
Odpis wartości firmy na początek okresu
Odpis wartości firmy za okres
Odpis wartości firmy na koniec okresu
Wartość firmy netto na koniec okresu 2016
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NOTA 4. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
Nota 4.1. Należności długoterminowe
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

0

0

0

538

561

242

538

561

242

538

561

242

538

561

242

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

a) stan na początek okresu

561

242

50

– kaucje gwarancyjne dobrego wykonania

561

242

50

b) zwiększenia, z tytułu:

5

373

192

– zatrzymanie kaucji

5

373

192

c) zmniejszenia, z tytułu:

28

54

0

– zwrot kaucji

25

54

a) od jednostek powiązanych, w tym od:
– jednostek zależnych
– jednostek współzależnych
– jednostek stowarzyszonych
– znaczącego inwestora
– wspólnika jednostki współzależnej
– jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostkach, z tytułu:
– kaucje gwarancyjne dobrego wykonania
Należności długoterminowe netto
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto

Nota 4.2. Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów)
Zmiana stanu należności długoterminowych

– przekwalifikowanie

3

d) stan na koniec okresu

538

561

242

– kaucje gwarancyjne dobrego wykonania

538

561

242

Nota 4.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych – nie dotyczy

Nota 4.4. Należności długoterminowe (struktura walutowa)
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE – struktura walutowa
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (po przeliczeniu na PLN)

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

538

561

242

0

0

0

538

561

242

– EUR
– USD

c) w walutach obcych
– EUR
– USD
Należności długoterminowe, razem

Dotyczy należności z tytułu kaucji gwarancyjnych dobrego wykonania o okresie zapadalności powyżej 1 roku.
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NOTA 5. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
Nota 5.1. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
Na dzień 31.12.2014 – nie dotyczy
Na dzień 31.12.2015 – nie dotyczy
Na dzień 31.12.2016

wykonywanie
ML SYSTEM+
pozostałych spółka
Sp. z o.o.
1
Jasionka
pełna
instalacji
zależna
(INŻYNIERIA BIPV
budowlanych
Sp. z o.o.)

9/2016

100

0

100

100,00%

Udział w liczbie
ogólnej głosów na
walnym
zgromadzeniu

Procent
posiadanego
kapitału

Wartość bilansowa
udziałów/akcji

Korekty
aktualizujące
wartość

Wartość
udziałów/akcji wg
ceny nabycia

Data objęcia
kontroli

Metoda
konsolidacji

Charakter
powiązania

Nazwa jednostki

Siedziba

L.p

Przedmiot
przedsiębiorstwa

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) – według stanu na dzień 31.12.2016r

100,00%

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) – według stanu na dzień 31.12.2016r.

ML SYSTEM+
Sp. z o.o.
1
(INŻYNIERIA BIPV
Sp. z o.o.)

100

133

21

12

zobowiązania
długoterminowe

zysk/strata
netto

zysk/strata
z lat
ubiegłych

L.p

pozostały kapitał własny,
w tym:

kapitał zapasowy

kapitał zakładowy

Nazwa jednostki

0

12

35

zobowiązania
krótkoterminowe

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
jednostki. w tym:

Kapitał własny jednostki, w tym:

35

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) – według stanu na dzień 31.12.2016r.
należności jednostki w tym:

1

Nazwa jednostki

ML SYSTEM+
Sp. z o.o.
(INŻYNIERIA BIPV
Sp. z o.o.)

należności
krótkoterminowe

należności
długoterminowe

L.p

148

otrzymane lub
należne
nieopłacona
przychody
aktywa
dywidendy od
przez
ze
jednostki
jednostki za
emitenta
sprzedaży
razem
rok kończący
wartość
za okres
się
udziałów/akcji
31.12.2016

0

148

168

165

0,00%

0
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NOTA 6. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
INNE DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

63

84

87

a) opłacone polisy długoterminowe

63

84

87

0

0

0

63

84

87

ZAPASY

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Materiały

2 256

3 215

1 286

4 777

571

201

9

10

7 234

3 795

1 296

7 234

3 795

1 296

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
razem

NOTA 7. ZAPASY

Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Wartość bilansowa zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Wartość brutto zapasów

W 2014 i 2015 roku zapasy w kwocie 2 000 tys. zł stanowiły zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego. Szczegółowe
informacje na temat zabezpieczenia zostały ujęta w notachZobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek oraz
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek.

NOTA 8. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
Nota 8.1. Należności krótkoterminowe – wyszczególnienie
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE
NALEŻNOŚCI

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Należności krótkoterminowe, w tym:

15 767

9 961

9 964

– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

13 931

6 725

5 821

– do 12 miesięcy

13 931

6 725

5 821

– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych świadczeń w tym:

599

53

1 074

– inne

728

3 183

2 465

509

0

604

15 767

9 961

9 964

– powyżej 12 miesięcy

– dochodzone na drodze sądowej
– zaliczki na dostawy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto
razem
odpisy aktualizujące wartość należności
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności brutto
razem

40
15 767

9 961

10 004

Szczegółowe informacje dotyczące odpisów aktualizujących wartość należności znajdują się w nocie „Odpisy aktualizujące
wartość aktywów oraz trwała utrata wartości”
Spółka stosuje zróżnicowane i negocjowane terminy płatności należności.
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Nota 8.2. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa)
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI (brutto) – struktura walutowa

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

15 584

9 455

9 951

183

506

53

– EUR

45

227

53

– USD

138

279

– EUR

10

54

– USD

33

71

15 767

9 961

a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (po przeliczeniu na PLN)

c) w walutach obcych

Należności z tytułu dostaw i usług brutto razem
(po przeliczeniu na PLN)

12

Nota 8.3. Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (brutto) – o pozostałym
od dnia bilansowego okresie spłaty
Należności z tytułu dostaw i usług brutto o okresie spłaty:
– do 1 miesiąca
– od 1 do 3 miesięcy

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

13 931

6 725

5 821

678

4 231

4 090

12 334

558

1 729

– powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

1 802

– powyżej 6 miesięcy do 1 roku
– powyżej 1 roku
– należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)

919

134

2

13 931

6 725

5 821

13 931

6 725

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)

a.

821

Nota 8.4. Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) – z podziałem na należności
niespłacone w okresie
NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG,
PRZETERMINOWANE (brutto) niespłacone w okresie:
– do 1 miesiąca
– od 1 do 3 miesięcy
– powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

80

134

2

919

134

2

919

134

2

832
1

– powyżej 6 miesięcy do 1 roku
– powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane razem (brutto)

6

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane razem (netto)

NOTA 9. NALEŻNOŚCI Z WYCENY UMÓW O BUDOWĘ
Należności powstałe w wyniku wyceny umów o budowę zostały opisane w nocie umowy o budowę.
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NOTA 10. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
Nota 10.1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – wyszczególnienie
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

1 586

2 397

3 397

1 586

2 397

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

957

2 039

677

a) w kasie:

22

21

15

– w walucie polskiej

22

21

15

0

0

0

b) na rachunkach bankowych:

935

2 018

662

– w walucie polskiej

927

1 855

539

8

163

123

– EUR

8

84

4

– USD

0

79

119

– EUR

2

20

1

– USD

0

20

35

2. Inne środki pieniężne, w tym:

629

358

2 720

– lokaty bankowe w walucie polskiej

629

358

2 720

0

0

0

0

0

0

1 586

2 397

3 397

a) środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach
b) inne środki pieniężne, w tym:
c) inne aktywa pieniężne, w tym:
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty

3

397

Nota 10.2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (struktura walutowa)
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
1. Środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach, w tym:

– w obcych walutach (po przeliczeniu na PLN)
– EUR
– USD
– w obcych walutach
– EUR
– USD

– w obcych walutach (po przeliczeniu na PLN)

– w obcych walutach

– lokaty bankowe w walutach obcych (po przeliczeniu
na PLN)
– EUR
– USD
– lokaty bankowe w walutach obcych
– EUR
– USD
– inne – weksle obce
3. Inne aktywa pieniężne, w tym:
– inne aktywa pieniężne w walucie polskiej – weksle obce
– inne aktywa pieniężne w walutach obcych (po przeliczeniu
na PLN)
– EUR
– USD
Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty

334

Część finansowa

NOTA 11. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym

97

131

101

a) opłacone ubezpieczenia

90

94

97

3

2

0

c) opłacone prenumeraty

2

3

0

d) licencja

0

0

0

e) udział w targach branżowych 6.1

0

0

0

f) inne/koszty projektów 1.4,1.3,5.4.1

2

32

4

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym

0

0

0

0

0

131

101

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Odpisy aktualizujące wartość aktywów, w tym

0

0

40

a) wartości niematerialne

0

b) rzeczowe aktywa trwałe

0

b) opłacone patenty

a) koszty emisji
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem

97

NOTA 12. ODPISY AKTUALIZUJĄCY WARTOŚĆ AKTYWÓW – WYSZCZEGÓLNIENIE
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW

c) nieruchomości inwestycyjne
d) pozostałe aktywa finansowe
e) należności z tytułu dostaw i usług

0

f) należności pozostałe

40

g) udzielone pożyczki
h) zapasy

0

0

0

Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem

0

0

40

Zmiany odpisów aktualizujących
należności
z tyt. należności udzielone
zapasy
dostaw pozostałe pożyczki
i usług

WN

RAT

nieruchomości
inwestycyjne

pozostałe
aktywa
finansowe

Wartość odpisu na początek
okresu 01.01.2014

0

0

0

0

0

40

0

0

40

Zwiększenia w tym z tytułu:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZMIANY odpisów
aktualizujących

Razem

– trwała utrata wartości

0

– przeterminowanie

0

– wątpliwa ściągalność

0

– zalegania i małej rotacji

0

– zmiana ceny rynkowej

0

Zmniejszenia w tym z tytułu:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– przedawnienie

0

– zbycie / upłynnienie

0

– ustanie przesłanek
do utraty wartości

0

– zapłata

0

– zmiana ceny rynkowej

0

– wykorzystanie odpisu

0

Wartość odpisu
na 31-12-2014

0

0

0

0

0

40

0

0

40
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należności
z tyt. należności udzielone
zapasy
dostaw pozostałe pożyczki
i usług

WN

RAT

nieruchomości
inwestycyjne

pozostałe
aktywa
finansowe

Wartość odpisu na początek
okresu 01.01.2015

0

0

0

0

0

40

0

0

40

Zwiększenia w tym z tytułu:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZMIANY odpisów
aktualizujących

Razem

– trwała utrata wartości

0

– przeterminowanie

0

– wątpliwa ściągalność

0

– zalegania i małej rotacji

0

– zmiana ceny rynkowej

0

Zmniejszenia w tym z tytułu:

0

0

0

0

0

40

0

0

40

– przedawnienie

0

– zbycie / upłynnienie

0

– ustanie przesłanek
do utraty wartości

0

– zapłata

0

– zmiana ceny rynkowej

0

– wykorzystanie odpisu
Wartość odpisu
na 31-12-2015

ZMIANY odpisów
aktualizujących

40
0

WN

0

0

nieruchomości
RAT
inwestycyjne

pozostałe
aktywa
finansowe

0

0

40

0

0

należności
z tyt. należności udzielone
zapasy
Dostaw pozostałe pożyczki
i usług

Razem

0

0

0

Wartość odpisu na początek
okresu 01.01.2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zwiększenia w tym z tytułu:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

– trwała utrata wartości

0

– przeterminowanie

0

– wątpliwa ściągalność

0

– zalegania i małej rotacji

0

– zmiana ceny rynkowej
Zmniejszenia w tym z tytułu:

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

– przedawnienie

0

– zbycie / upłynnienie

0

– ustanie przesłanek
do utraty wartości

0

– zapłata

0

– zmiana ceny rynkowej

0

– wykorzystanie odpisu

0

Wartość odpisu
na 31-12-2016
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NOTA 13. KAPITAŁ PODSTAWOWY
Nota 13.1. Kapitał podstawowy struktura
KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Liczba
udziałów

Seria / emisja

udziały

Wartość
serii/emisji
wg wartości
nominalnej
w PLN

80 000

Sposób
pokrycia
kapitału

Liczba
udziałów w
pełni
opłaconych

Data
rejestracji

4 000 000

Kapitał zakładowy razem na dzień 31.12.2014 r.

4 000 000

Wartość nominalna jednego udziału =

50,00

Prawo do
dywidendy
(od daty)
-

Z dniem 01.07.2015 spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje
zostały pokryte majątkiem spółki przekształcanej. W dniu 03.06.2015 udziałowcy spółki podjęli uchwałę w formie aktu
notarialnego o przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W dniu 01.07.2015
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000565236 dokonano wpisu Spółki Akcyjnej.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Seria /
emisja

seria A

Rodzaj
akcji

Rodzaj
uprzywilejowania
akcji

imienne

Rodzaj
ograniczenia
praw
do akcji

-

-

Liczba
akcji

400 000

Kapitał zakładowy razem na dzień 31.12.2015 r.
Wartość nominalna jednej akcji =

Wartość
serii/emisji
wg
wartości
nominalnej
w PLN

Liczba
akcji
w pełni
opłaconych

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy
(od daty)

400 000,00

01.07.2015

01.07.2015

Sposób
pokrycia
kapitału

Liczba
akcji
w pełni
opłaconych

Data
rejestracji

Prawo do
dywidendy
(od daty)

Kapitał
pokryty
majątkiem
spółki
przekształconej

400 000,00

01.07.2015

01.07.2015

Sposób
pokrycia
kapitału

Kapitał
pokryty
majątkiem
4 000 000
spółki
przekształco
nej
4 000 000

10,00

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Seria /
emisja

seria A

Rodzaj
akcji

Rodzaj
uprzywilejowania
akcji

Imienne

Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji

-

-

Kapitał zakładowy razem na dzień 31.12.2016 r
Wartość nominalna jednej akcji =

Liczba
akcji

400 000

Wartość
serii/emisji
wg
wartości
nominalnej

4 000 000

4 000 000

10,00
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Nota 13.2. Kapitał podstawowy – wartościowo
KAPITAŁ ZAKŁADOWY
a) Wartość nominalna (w złotych)
b) Liczba akcji/udziałów razem
Kapitał zakładowy razem (w tysiącach złotych)

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

10

10

50

400 000

400 000

80 000

4 000

4 000

4 000

W dniu 27 kwietnia 2017 roku NWZA postanowiło o emisji akcji serii B w ilości 21 500 szt. o wartości nominalnej 10 zł
i w cenie emisyjnej 139,53 zł. Emisja objęta została przez Newberg ML SPV Sp. z o.o.

Nota 13.3. Kapitał podstawowy – akcjonariusze/udziałowcy
Stan na rok 2014
NAZWA UDZIAŁOWCA
Edyta Stanek
Dawid Cycoń
Razem

Udziały

Ilość głosów

Procent posiadanych
głosów

Procent posiadanego
kapitału

3 040 000

60 800

76,00%

76,00%

960 000

19 200

24,00%

24,00%

4 000 000

80 000

100,00%

100,00%

Stan na rok 2015
Seria akcji
NAZWA AKCJONARIUSZA

Ilość głosów
A

Procent posiadanych
głosów

Procent posiadanego
kapitału

Edyta Stanek

304 000

304 000

76,00%

76,00%

Dawid Cycoń

96 000

96 000

24,00%

24,00%

400 000

400 000

100,00%

100,00%

Razem

Stan na rok 2016
Seria akcji
Nazwa akcjonariusza

Ilość głosów
A

Procent posiadanych
głosów

Procent posiadanego
kapitału

Edyta Stanek

200 000

200 000

50,00%

50,00%

Dawid Cycoń

200 000

200 000

50,00%

50,00%

Razem

400 000

400 000

100,00%

100,00%

NOTA 14. ZYSKI ZATRZYMANE
KAPITAŁ ZAPASOWY

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

18 851

8 038

5 133

8 038

5 133

1. Utworzony ustawowo
2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo
(nominalna) wartość
3. Z dopłat akcjonariuszy/wspólników
4. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych
5. Z podziału zysku j. dominującej
6. Z podziału zysku j. zależnej

21

7. Inny
Kapitał zapasowy razem
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NOTA 15. DŁUGOTERMINOWE REZERWY Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Emitent wdrożył programy świadczeń pracowniczych – pakiet medyczny, a także programy wynikające z przepisów prawa
pracy (wynagrodzenie, odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne oraz urlopowe).

Nota 15.1. Długoterminowe
– wyszczególnienie

zobowiązania

i

rezerwy

DŁUGOTERMINOWE REZERWY Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ
PRACOWNICZYCH

z

tytułu

świadczeń

pracowniczych

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

18

13

11

Razem zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

18

13

11

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

1. Stan na początek okresu

13

11

5

– rezerwa na odprawy emerytalne

13

11

5

– rezerwa na urlopy pracownicze

0

0

0

2. Zwiększenia z tytułu:

5

2

6

– rezerwa na odprawy emerytalne

5

2

6

3. Wykorzystanie

0

0

0

4. Rozwiązanie z tytułu

0

0

0

– przekwalifikowanie rezerwy do krótkoterminowej

0

0

– nadmierna rezerwa na odprawy emerytalne

0

0

– rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych

Nota 15.2. Zmiana długoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA
EMERYTALNE I PODOBNE

– rezerwa na urlopy pracownicze

5. Stan na koniec okresu

18

13

11

– rezerwa na odprawy emerytalne

18

13

11

– rezerwa na urlopy pracownicze

0

0

0

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

185

194

155

2. Zwiększenia (z tytułu)

18

47

81

-rezerwa na naprawy gwarancyjne

18

37

81

10

0

0

0

56

42

185

194

NOTA 16. POZOSTAŁE REZERWY DŁUGOTERMINOWE
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH
1.Stan na początek okresu

-rezerwa na gwarancje
3. Wykorzystanie
4. Rozwiązanie
5. Stan na koniec okresu

203
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NOTA 17. KREDYTY, POŻYCZKI, INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE, POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
FINANSOWE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA – DŁUGOTERMINOWE
Nota 17.1. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, pozostałe zobowiązania finansowe i pozostałe
zobowiązania – wyszczególnienie
KREDYTY, POŻYCZKI, INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE, POZOSTAŁE
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

15 261

14 124

1 470

c) pozostałe zobowiązania finansowe

576

700

977

d) pozostałe zobowiązania

220

621

679

16 057

15 445

a) kredyty i pożyczki
b) instrumenty dłużne

Razem

3

126

Nota 17.2. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, pozostałe zobowiązania finansowe i pozostałe
zobowiązania o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
KREDYTY, POŻYCZKI, INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE, POZOSTAŁE
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe w tym:
powyżej 1 roku do 3 lat, w tym:
– z tytułu kredytów i pożyczek
– z tytułu leasingu finansowego
– inne
powyżej 3 do 5 lat
– z tytułu kredytów i pożyczek
– z tytułu leasingu finansowego
– inne

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

16 057

15 445

3 126

8 312

5 505

1 822

7 656

4 438

670

576

511

544

80

556

608

3 235

4 603

654

3 101

4 349

200

0

189

433

134

65

21

4 510

5 337

650

4 504

5 337

600

– z tytułu leasingu finansowego

0

0

0

– inne

6

0

50

16 057

15 445

powyżej 5 lat
– z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania długoterminowe razem

a.

126

Nota 17.3. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, pozostałe zobowiązania finansowe i pozostałe
zobowiązania (struktura walutowa)
KREDYTY, POŻYCZKI, INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE, POZOSTAŁE
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

16 057

15 445

3 126

b) w walutach obcych (po przeliczeniu na PLN)

0

0

0

– EUR

0

0

0

– USD

0

0

0

– inne

0

0

0

– EUR

0

0

0

– USD

0

0

0

a) w walucie polskiej

c) w walutach obcych

– inne
Zobowiązania długoterminowe (po przeliczeniu na PLN) razem
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0

0

16 057

15 445

0
a.

126

kredyt obrotowy

kredyt
inwestycyjny

Bank Spółdzielczy,
Rzeszów

Bank Spółdzielczy w
Rzeszowie 10/2014/IIO

Rodzaj
zobowiązania
(kredytu)

Wierzyciel

Na dzień 31.12.2014

1 000

1 500

Warunki
oprocentowania

470 WIBOR 3M + 3 p.p.

Do 15.05.2015 r.
oprocentowanie
obowiązujące dla
kredytów
inwestycyjnych
przyznawanych na
1 000
okres powyżej 10 lat
pomniejszone
o 2,45 p.p.
Od 15.05.2015 r.
WIBOR dla terminu 3 M
+ 2,5 p.p.

Wartość
Kwota kredytu
bilansowa kredytu
według umowy
do spłaty (w tys.
(w tys. zł)
zł)

17.04.2017

15.12.2025

Termin spłaty
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1) hipoteka do kwoty 1 390 000,00 zł na nieruchomości gruntowej
zabudowanej budynkiem handlowo-usługowo-magazynowym położonej
w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 50 D, stanowiącej działkę oznaczoną
nr 154, obręb 216, stanowiącej własność ML SYSTEM SP.Z O.O., wpisanej
do księgi wieczystej KW nr RZ1Z/00145835/6 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych;
2) cesja praw na bank z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej
przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu, zlokalizowanej w Rzeszowie
przy ul. Warszawskiej 50 D.;
3) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym
prowadzonym w banku;
4) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy poręczony przez
Edytę Stanek i Dawida Cycoń, wraz z deklaracją wekslową;
5) poręczenie wg prawa cywilnego Edyty Stanek;
6) poręczenie wg prawa cywilnego Dawida Cycoń

1) hipoteka kaucyjna do kwoty najwyższej 2 912 000,00 zł na nieruchomości
składającej się z dz.154 obr.216 znajdującej się w Rzeszowie przy
ul. Warszawskiej oraz budynku magazynowo-handlowo-usługowego, objętej
księga wieczystą RZ1Z/00145835/6;
2) pełnomocnictwo do potrącenia wierzytelności Banku z wierzytelnością
posiadacza rachunku bankowego;
3) cesja praw na Bank z tyt. ubezpieczenia nieruchomości zabudowanej,
której zakup stanowi przedmiot inwestycji;
4) poręczenie według prawa cywilnego Edyty Stanek i Dawida Cycoń

Zabezpieczenia

Nota 17.4 Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – kluczowe warunki umów

Część finansowa

Kwota kredytu
według umowy
(w tys. zł)

2 560

Rodzaj
zobowiązania
(kredytu)

kredyt
inwestycyjny

Wierzyciel

Alior Bank w Warszawie

Na dzień 31.12.2015

2 137

Wartość
bilansowa
kredytu do
spłaty (w tys. zł)
Termin spłaty

31.05.2025

Warunki
oprocentowania

WIBOR 3M + 2,5 (marża
podwyższona 3,5) p.p.

342

1) Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych
Kredytobiorcy prowadzonych w banku;
2) zastaw rejestrowy na rzecz Banku na stanowiącym własność
kredytobiorcy laserze;
3) przelew praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku w zakresie
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych ww. lasera na kwotę nie
niższą niż 4 621 700 zł;
4) zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz banku na stanowiącej własność
kredytobiorcy suszarce tunelowej;
5) przelew praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia od
ognia i innych zdarzeń losowych ww. suszarki na kwotę nie niższą niż
1 680 000,00 zł;
6) hipoteka umowna do kwoty 21 847 500 (do 03.12.2015 do kwoty
20 195 500) zł na zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek i innych kosztów
kredytu, wpis na I miejscu, ustanowiona na rzecz banku na nieruchomości,
stanowiącej własność Kredytobiorcy, położonej w miejscowości Zaczernie,
gmina Trzebownisko, obejmującej działkę nr 1/35, o powierzchni 1,7488 ha,
(KW nr RZ1Z/00193279/1);
7) przelew z praw polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości na rzecz
banku, od ryzyk budowlano-montażowych, oraz od ognia i innych zdarzeń
losowych (ubezpieczenie w trakcie budowy). Suma ubezpieczenia nie
mniejsza niż wartość umowy z generalnym wykonawcą netto;
8) przelew z praw polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości na rzecz
banku, od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie po zakończeniu
budowy). Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż wartość umowy
z generalnym wykonawcą netto;

Zabezpieczenia

Część finansowa

kredyt
inwestycyjny

kredyt
inwestycyjny

Alior Bank w Warszawie

Bank BZWBK SA w
Wrocławiu
5 310

9 105

WIBOR 3M + 2,5 (marża
podwyższona 3,5) p.p.

4 160 WIBOR 3M + 1,4 p.p.

7 827

30.11.2020

31.01.2026
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1) zastaw rejestrowy na linii do obróbki szkła o wartości rynkowej
10 620 000 zł;
2) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu
zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
3) zastaw rejestrowy na maszynach o łącznej wartości księgowej netto
4 816 000 zł – zabezpieczenie przyszłe;
4) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww. przedmiotów
zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
5) oświadczenie klienta złożone w formie aktu notarialnego o poddaniu się
do egzekucji – zabezpieczenie przyszłe;
6) weksel in blanco wystawiony przez klienta wraz z deklaracją wystawcy
weksla in blanco – zabezpieczenie obowiązujące do czasu ustanowienia
powyższych zabezpieczeń1) zastaw rejestrowy na linii do obróbki szkła
o wartości rynkowej 10 620 000 zł;

1) Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych
Kredytobiorcy prowadzonych w banku;
2) hipoteka umowna do kwoty 21 847 500 (do 3.12.2015r. 20 197 500 zł) na
zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek i innych kosztów kredytu, wpis na
I miejscu, ustanowiona na rzecz banku na nieruchomości, stanowiącej
własność Kredytobiorcy, położonej w miejscowości Zaczernie, gmina
Trzebownisko, obejmującej działkę nr 1/35, o powierzchni 1,7488 ha,
(KW nr RZ1Z/00193279/1);
3) przelew z praw polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości na rzecz
banku, od ryzyk budowlano-montażowych, oraz od ognia i innych zdarzeń
losowych (ubezpieczenie w trakcie budowy). Suma ubezpieczenia nie
mniejsza niż wartość umowy z generalnym wykonawcą netto;
4) przelew z praw polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości na rzecz
banku, od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie po zakończeniu
budowy). Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż wartość umowy z
generalnym wykonawcą netto;
5) zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku na linii technologicznej
do produkcji krzemowych hybrydowych paneli fotowoltaicznych NoFrost, o
wartości nie niższej niż 5 000 000zł;
6) przelew praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku w zakresie
ubezpieczenia na rzecz Banku, w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeń losowych ww. linii na kwotę nie niższą niż 5 000 000 zł

Część finansowa

2 137,4

10 831,8

kredyt
inwestycyjny

kredyt
inwestycyjny

Wierzyciel

Polska Kasa Opieki SA

Polska Kasa Opieki SA
31.03.2026

WIBOR 1M + 1,6 p.p.
8 757 (marża podwyższona
2,1 p.p.)

Termin spłaty

30.06.2019

Warunki
oprocentowania

WIBOR 1M + 1,4 p.p.
1 069 (marża podwyższona
1,9 p.p.)

Wartość
Kwota kredytu
bilansowa kredytu
według umowy
do spłaty (w tys.
(w tys. zł)
zł)

Rodzaj
zobowiązania
(kredytu)

Stan na 31.12.2016
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– hipoteka umowna do kwoty 16 247 740,00 zł (docelowo na miejscu I) na
nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej w
Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1) wraz z roszczeniem o przeniesienie
wpisu na zwolnione wcześniejsze miejsce i cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej budynków,
– zastaw rejestrowy na środkach trwałych: suszarka tunelowa o wartości
bilansowej 1 551 200 zł na dzień 31.03.2016 r. oraz laser o wartości
bilansowej 4 112 500 zł na dzień 31.03.2016 (docelowo na I miejscu) wraz
z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych
– oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji świadczenia
pieniężnego w trybie art. 777 kpc
– pełnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy w Banku Pekao S.A.

1) hipoteka umowna do kwoty 3 206 160,00 zł (docelowo na miejscu nie
gorszym niż IV) na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy
zlokalizowanej w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1) wraz z roszczeniem o
przeniesienie wpisu na zwolnione wcześniejsze miejsce i cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej budynków,
2) zastaw rejestrowy na nabywanych środkach trwałych wraz z cesją praw
z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych,
3) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją
wekslową,
4) pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Zabezpieczenia

Część finansowa

pożyczka

pożyczka

pożyczka

pożyczka

pożyczka

pożyczka

pożyczka

pożyczka

pożyczka

Dawid Cycoń

Dawid Cycoń

Edyta Stanek

Edyta Stanek

Edyta Stanek

Edyta Stanek

Edyta Stanek

Edyta Stanek

kredyt
inwestycyjny

Dawid Cycoń

Bank BZWBK SA

750

90

45

100

50

600

100

250

350

5 310

WIBOR 3M + 1,4 pp

750 9% w skali roku

91 9% w skali roku

46 9% w skali roku

101 9% w skali roku

51 9% w skali roku

602 9% w skali roku

101 9% w skali roku

251 9% w skali roku

351 9% w skali roku

3 091

brak
brak
brak
brak
brak
brak

po dniu
30.06.2018
po dniu
30.06.2018
po dniu
30.06.2018
po dniu
30.06.2018
po dniu
30.06.2018
po dniu
30.06.2018
po dniu
30.06.2018
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brak

po dniu
30.06.2018

brak

brak

30.11.2020

30.06.2018

1) zastaw rejestrowy na linii do obróbki szkła o wartości rynkowej
10 620 000 zł;
2) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu
zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
3) zastaw rejestrowy na maszynach o łącznej wartości księgowej netto
4 816 000 zł – zabezpieczenie przyszłe;
4) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww. przedmiotów
zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
5) poręczenie cywilne udzielone przez Edytę Stanek,
6) poręczenie cywilne udzielone przez Dawida Cycoń;
7) weksel in blanco wystawiony przez Edytę Stanek wraz z deklaracją
wekslową – zabezpieczenie obowiązujące do czasu dostarczenia do Banku
oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc;
8) weksel in blanco wystawiony przez Dawida Cycoń wraz z deklaracją
wekslową – zabezpieczenie obowiązujące do czasu dostarczenia do Banku
oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc;
9) zastaw rejestrowy na linii technologicznej o wartości księgowej netto
3 674 684,00 na dzień 31.10.2016 r – zabezpieczenie przyszłe
przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia w/w przedmiotów
zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
10) przelew wierzytelności na rachunek kontraktowy z tytułu
kontraktu/zlecenia wskazanego przez Spółkę oraz zaakceptowanego przez
Bank z którego wartość niezrealizowanych wpływów brutto będzie nie niższa
niż 1 000 000 zł

Część finansowa
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NOTA 18. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE
31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Stan na koniec okresu

25 287

24 743

10 362

– długoterminowe

23 312

21 162

9 007

– krótkoterminowe

1 975

3 581

1 355

Stan na koniec okresu

695

892

679

– długoterminowe

498

441

333

– krótkoterminowe

197

451

346

468

0

0

420

187

DOTACJE
1. DOTACJE – finansowanie rzeczowych aktywów trwałych

2. DOTACJE – WN

3. DOTACJE – B+R
Stan na koniec okresu
– długoterminowe

0

– krótkoterminowe

468

4. Przychody przyszłych okresów
Stan na koniec okresu

95

– długoterminowe

0

– krótkoterminowe

95

420

187

Ujęte w rachunku zysków i strat

4 844

2 894

9 606

– z rozliczenia współmiernego do amortyzacji

2 201

1 752

1 028

– nakłady finansowane dotacją

2 643

1 142

8 578

Emitent pozyskał dofinansowanie na zakup składników majątku trwałego (wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwale).
W latach 2012 do 2016 Spółka pozyskała środki w ramach kilku programów. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania dla
realizacji projektów inwestycyjnych przekraczała kwotę 75,8 mln zł, a dla projektów B+R kwotę 25,9 mln zł.

NOTA 19. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Nota 19.1. Zobowiązania
– wyszczególnienie

i

rezerwy

z

tytułu

KRÓTKOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA I REZERWY Z TYTUŁU
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

krótkoterminowych

świadczeń

pracowniczych

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

1

1

1

Razem zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

1

1

1

– zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
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Nota 19.2. Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA
EMERYTALNE I PODOBNE

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

1.Stan na początek okresu

1

1

1

2. Zwiększenia (z tytułu)

0

0

0

– rezerwa na urlopy pracownicze
– rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe

0

0

0

3. Przeklasyfikowanie (zmniejszenie)

0

0

0

4. Rozwiązanie

0

0

0

1

1

1

1

1

1

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

– rezerwa na urlopy pracownicze
– rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe
5. Stan na koniec okresu
– z tego rezerwa na urlopy pracownicze
– z tego rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe

Nota 19.3. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów)
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH
1. Stan na początek okresu

0

62

0

2. Zwiększenia (z tytułu)

3 186

0

62

-rezerwa na zobowiązania

3 186

62

-rezerwa na odprawy emerytalne
3. Wykorzystanie

0

0

0

4. Rozwiązanie

0

62

0

-zmiana wyroku sądowego
-zawarcie ugody
5. Stan na koniec okresu

62
3 186

0

62

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Zobowiązania krótkoterminowe w tym:

21 802

15 814

12 479

a) kredyty i pożyczki, w tym

12 385

10 049

5 486

324

336

296

324

336

296

5 387

4 469

4 930

5 387

4 469

4 930

NOTA 20. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Nota 20.1. Zobowiązania krótkoterminowe według kryterium rodzajowego
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (według kryterium
rodzajowego)

– długoterminowe w okresie spłaty
b) tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) z tytułu dywidend
d) inne zobowiązania finansowe w tym:
– umowy leasingu finansowego
e) z tytułu dostawi i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy

0

f) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych

2 057

333

692

g) zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych

480

278

252

h) zaliczki

425

280

823

i) inne zobowiązania krótkoterminowe

744

69

21 802

15 814

Zobowiązania krótkoterminowe razem
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Nota 20.2. Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (struktura
walutowa)
a) w walucie polskiej

31.12.2016 31.12.2015

31.12.2014

21 523

15 418

12 462

b) w walutach obcych (po przeliczeniu na PLN)

279

396

17

– EUR

206

396

15

– USD

73

0

2

– EUR

47

93

4

– USD

18

0

1

21 802

15 814

C) w walutach obcych

Zobowiązania krótkoterminowe razem
(po przeliczeniu na PLN)
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iii.

79

kredyt obrotowy

kredyt obrotowy

mBank 20/035/14/Z/OB.

kredyt
inwestycyjny

Bank Spółdzielczy,
Rzeszów

Bank Spółdzielczy w
Rzeszowie 10/2014/IIO

Rodzaj
zobowiązania
(kredytu)

Wierzyciel

Na dzień 31.12.2014

2 500

1 000

1 500

Kwota kredytu
według umowy
(w tys. zł)
Warunki
oprocentowania

476 WIBOR 1M + 2,0 p.p.

347 WIBOR 3M + 3 p.p.

Do 15.05.2015 r.
oprocentowanie
obowiązujące dla
kredytów
inwestycyjnych
przyznawanych na
111
okres powyżej 10 lat
pomniejszone
o 2,45 p.p.
Od 15.05.2015 r.
WIBOR dla terminu
3 M + 2,5 p.p.

Wartość
bilansowa
kredytu do
spłaty (w tys. zł)

Nota 20.3. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

15.05.2015

17.04.2017

15.12.2025

Termin spłaty
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1) hipoteka umowna do kwoty 3 500 000,00 zł na będącej własnością
Kredytobiorcy zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 50 D, stanowiącej działkę
oznaczoną nr 154, (KW nr RZ1Z/00145835/6);
2) weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę awalowany przez
współudziałowców spółki Edytę Stanek i Dawida Cycoń, zaopatrzony
w deklarację wekslową;
3) potwierdzona cesja na rzecz banku wierzytelności należnych
kredytobiorcy od Uniwersytetu Jagiellońskiego

1) hipoteka do kwoty 1 390 000,00 zł na nieruchomości gruntowej
zabudowanej budynkiem handlowo-usługowo-magazynowym położonej
w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 50 D, stanowiącej działkę
oznaczoną nr 154, obręb 216, stanowiącej własność ML SYSTEM
SP.Z O.O., wpisanej do księgi wieczystej KW nr RZ1Z/00145835/6
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg
Wieczystych;
2) cesja praw na bank z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej
przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu, zlokalizowanej
w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 50 D.;
3) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym
prowadzonym w banku;
4) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy poręczony
przez Edytę Stanek i Dawida Cycoń, wraz z deklaracją wekslową;
5) poręczenie wg prawa cywilnego Edyty Stanek;
6) poręczenie wg prawa cywilnego Dawida Cycoń

1) hipoteka kaucyjna do kwoty najwyższej 2 912 000,00 zł na
nieruchomości składającej się z dz.154 obr.216 znajdującej się
w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej oraz budynku magazynowohandlowo-usługowego, objętej księga wieczystą RZ1Z/00145835/6;
2) pełnomocnictwo do potrącenia wierzytelności Banku z wierzytelnością
posiadacza rachunku bankowego;
3) cesja praw na Bank z tyt. ubezpieczenia nieruchomości zabudowanej,
której zakup stanowi przedmiot inwestycji;
4) poręczenie według prawa cywilnego Edyty Stanek i Dawida Cycoń

Zabezpieczenia

Część finansowa

kredyt
inwestycyjny

kredyt
inwestycyjny

Bank Spółdzielczy
14/2014/IIOR 1.3I

Bank Spółdzielczy
16/2014/IIOR 1.3Q
950

1 468

878 WIBOR 3M + 3 p.p.

674 WIBOR 3M + -3 p.p.

31.12.2015

31.12.2015
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poręczenia wg prawa cywilnego Edyta Stanek i Dawid Cycoń; cesja
praw na bank z tytułu ubezpieczenia maszyn i urządzeń o łącznej
wartości 1 919 324,93 zł; pełnomocnictwo do dysponowania środkami
na rachunku bankowym prowadzonym w Banku Spółdzielczym
w Rzeszowie; weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy
poręczone przez Edytę Stanek i Dawida Cycoń, wraz z deklaracją
wekslową, wystawiony na rzecz Banku Spółdzielczego w Rzeszowie;
zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do tożsamości o łącznej
wartości zabezpieczenia 1 919 324,93 zł na rzecz Banku Spółdzielczego
w Rzeszowie; pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku
bankowym prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Rzeszowie; cesja
wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi
priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o nr UDARPPK.01.03.00-18-025/13-100

poręczenia wg prawa cywilnego Edyta Stanek i Dawid Cycoń;
cesja praw na bank z tytułu ubezpieczenia maszyn i urządzeń o łącznej
wartości 2 039 550,14 zł;
pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym
prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Rzeszowie;
weksle własne in blanco z wystawienia kredytobiorcy poręczone przez
Edytę Stanek i Dawida Cycoń, wraz z deklaracjami wekslowymi,
wystawione na rzecz Banku Spółdzielczego w Rzeszowie oraz Banku
Spółdzielczego w Sędziszowie Mpł.; zastaw rejestrowy na rzeczach
oznaczonych co do tożsamości o łącznej wartości zabezpieczenia 513
652,14 zł na rzecz Banku Spółdzielczego w Rzeszowie;
zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do tożsamości o łącznej
wartości zabezpieczenia 1 525 898 zł na rzecz Banku Spółdzielczego
w Sędziszowie Mpł; przewłaszczenie co do gatunku stanu
magazynowego towarów o wartości 500 000 zł na rzecz Banku
Spółdzielczego w Rzeszowie;
przewłaszczenie co do gatunku stanu magazynowego towarów
o wartości 1 500 000,00 zł na rzecz Banku Spółdzielczego w
Sędziszowie Mpł;
pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym
prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Rzeszowie;
cesja wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi
priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 o nr UDARPPK.01.03.00-18-035/13-100, po uzyskaniu zgody Urzędu
Marszałkowskiego na dokonanie tejże cesji wierzytelności.

Część finansowa

kredyt
inwestycyjny

Bank BZWBK

Bank Spółdzielczy w
Rzeszowie

Kredyt Multilinia

Wierzyciel

kredyt obrotowy

Rodzaj
zobowiązania
(kredytu)

Na dzień 31.12.2015

mBank 20/079/14/Z/OB.

1 500

6 000

Kwota kredytu
według umowy
(w tys. zł)

3 000

15.12.2025

Do 15.05.2015r.
oprocentowanie
obowiązujące dla
kredytów
inwestycyjnych
przyznawanych na
1000
okres powyżej 10 lat
pomniejszone
o 2,45 p.p.
Od 15.05.2015 r.
WIBOR dla terminu
3 M + 2,5 p.p.

Termin spłaty

26.10.2016

Warunki
oprocentowania

20.05.2015

4 744 WIBOR 1M + 0,75 p.p.

Wartość
bilansowa
kredytu do
spłaty (w tys. zł)

3 000 WIBOR 1M + 1,5 p.p.
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1) hipoteka kaucyjna do kwoty najwyższej 2 912 000,00 zł na
nieruchomości składającej się z dz.154 obr.216 znajdującej się
w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej oraz budynku magazynowohandlowo-usługowego, objętej księga wieczystą RZ1Z/00145835/6;
2) pełnomocnictwo do potrącenia wierzytelności Banku z wierzytelnością
posiadacza rachunku bankowego;
3) cesja praw na Bank z tyt. ubezpieczenia nieruchomości zabudowanej,
której zakup stanowi przedmiot inwestycji;
4) poręczenie według prawa cywilnego Edyty Stanek i Dawida Cycoń

1) zastaw rejestrowy na maszynach o łącznej wartości księgowej
4 816 000 zł, zabezpieczenie przyszłe;
2) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu
zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
3) zastaw zwykły oraz finansowy na rachunku kontraktowym wraz
z blokadą oraz pełnomocnictwem do tego rachunku;
4) zastaw rejestrowy na linii do obróbki szkła o wartości rynkowej
10 620 000 zł;
5) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu
zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
6) oświadczenie klienta złożone w formie aktu notarialnego o poddaniu
się do egzekucji – zabezpieczenie przyszłe;
7) weksel in blanco wystawiony przez klienta wraz z deklaracją
wystawcy weksla in blanco. zabezpieczenie będzie obowiązywało do
czasu ustanowienia w.w. zabezpieczenia;
8) przelew wierzytelności z tytułu kontraktów-zabezpieczenie przyszłe.

Zabezpieczenia

1) Hipoteka łączna umowna do kwoty 4 500 000 zł na będącej
własnością małżeństwa Edyty Stanek i Dawida Cycoń niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Os. Biała stanowiącej
działkę 987/2 oraz będącej własnością Edyty Stanek niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, Os. Biała stanowiącej
działkę 1457 i działkę 1458/2;
2) weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę awalowany przez
współudziałowców spółki Edytę Stanek i Dawida Cycoń, zaopatrzony
w deklarację wekslową;
3) potwierdzona cesja na rzecz banku wierzytelności należnych
kredytobiorcy od Energo Security Serwis Sp. z o.o. na podst. umowy
o cesję należności zawartej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.

Część finansowa

1 000

2 900

Kredyt obrotowy

kredyt odnawialny
w rachunku
kredytowym

Bank Spółdzielczy
10/2014/IIO

Alior Bank w Warszawie

WIBOR 3M + 3,00 p.p.
1 481 (marża podwyższona
4,00 p.p)

471 WIBOR 3M + 3 p.p.

31.03.2016

17.04.2017

352

1) Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach
bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w banku;
2) hipoteka umowna do kwoty 21 847 500 zł na zabezpieczenie spłaty
kredytu, odsetek i innych kosztów kredytu, wpis na I miejscu,
ustanowiona na rzecz banku na nieruchomości, stanowiącej własność
Kredytobiorcy, położonej w miejscowości Zaczernie, gmina
Trzebownisko, obejmującej działkę nr 1/35, o powierzchni 1,7488 ha
(KW RZ1Z/00193279/1);
3) przelew z praw polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości na rzecz
banku, od ryzyk budowlano-montażowych, oraz od ognia i innych
zdarzeń losowych (ubezpieczenie po zakończeniu budowy). Suma
ubezpieczenia nie mniejsza niż wartość umowy z generalnym
wykonawcą netto;
4) przelew z praw polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości na rzecz
banku, od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie po
zakończeniu budowy). Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż wartość
umowy z generalnym wykonawcą netto;
5) blokada na rachunku bankowym Kredytobiorcy prowadzonym przez
Alior Bank S.A. Rachunek utworzony specjalnie dla celów zwrotu
podatku VAT,
6) zastaw rejestrowy na nowych środkach trwałych: Piec do spiekania,
Piec do Fusingu, urządzenie do powlekania krawędzi tafli szkła, system
odprowadzania powietrza, napełniarka 2 szt.
7) przelew praw z polisy ubezpieczeniowej ww. maszyn na rzecz Banku
od ognia i innych zdarzeń losowych na kwotę nie niższą niż 7 502 400 zł

1) hipoteka do kwoty 1 390 000,00 zł na nieruchomości gruntowej
zabudowanej budynkiem handlowo-usługowo-magazynowym położonej
w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 50 D, stanowiącej działkę
oznaczoną nr 154, obręb 216, stanowiącej własność ML SYSTEM
SP.Z O.O., wpisanej do księgi wieczystej KW nr RZ1Z/00145835/6
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg
Wieczystych;
2) cesja praw na bank z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej
przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu, zlokalizowanej w
Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 50 D.;
3) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym
prowadzonym w banku;
4) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy poręczony
przez Edytę Stanek i Dawida Cycoń, wraz z deklaracją wekslową;
5) poręczenie wg prawa cywilnego Edyty Stanek;
6) poręczenie wg prawa cywilnego Dawida Cycoń

Część finansowa

kredyt
inwestycyjny

kredyt
inwestycyjny

Alior Bank w Warszawie

Bank BZWBK SA we
Wrocławiu
5 310

9 105

1 229 WIBOR 3M + 1,4 pp

WIBOR 3M
877 + 2,5 (marża
podwyższona 3,5) p.p.

30.11.2020

31.01.2026
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1) zastaw rejestrowy na linii do obróbki szkła o wartości rynkowej
10 620 000 zł;
2) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu
zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
3) zastaw rejestrowy na maszynach o łącznej wartości księgowej netto
4 816 000 zł – zabezpieczenie przyszłe;
4) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww. przedmiotów
zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
5) oświadczenie klienta złożone w formie aktu notarialnego o poddaniu
się do egzekucji – zabezpieczenie przyszłe;
6) weksel in blanco wystawiony przez klienta wraz z deklaracją
wystawcy weksla in blanco – zabezpieczenie obowiązujące do czasu
ustanowienia powyższych zabezpieczeń

1) Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach
bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w banku;
2) hipoteka umowna do kwoty 21 847 500 (do 3.12.2015r. 20 197 500 zł)
na zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek i innych kosztów kredytu,
wpis na I miejscu, ustanowiona na rzecz banku na nieruchomości,
stanowiącej własność Kredytobiorcy, położonej w miejscowości
Zaczernie, gmina Trzebownisko, obejmującej działkę nr 1/35,
o powierzchni 1,7488 ha, (KW nr RZ1Z/00193279/1);
3) przelew z praw polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości na rzecz
banku, od ryzyk budowlano-montażowych, oraz od ognia i innych
zdarzeń losowych (ubezpieczenie w trakcie budowy). Suma
ubezpieczenia nie mniejsza niż wartość umowy z generalnym
wykonawcą netto;
4) przelew z praw polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości na rzecz
banku, od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie po
zakończeniu budowy). Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż wartość
umowy z generalnym wykonawcą netto;
5) zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz Banku na linii
technologicznej do produkcji krzemowych hybrydowych paneli
fotowoltaicznych NoFrost, o wartości nie niższej niż 5 000 000zł;
6) przelew praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku w zakresie
ubezpieczenia na rzecz Banku, w zakresie ubezpieczenia od ognia i
innych zdarzeń losowych ww. linii na kwotę nie niższą niż 5 000 000 zł

Część finansowa

Polska Kasa Opieki SA,
Warszawa

Wierzyciel

Na dzień 31.12.2016

Alior Bank w Warszawie

kredyt w rachunku
bieżącym

Rodzaj
zobowiązania
(kredytu)

kredyt
inwestycyjny

3 000

Kwota kredytu
według umowy
(w tys. zł)

2 560

Warunki
oprocentowania

3 000 WIBOR 1M + 1,20 p.p.

Wartość
bilansowa
kredytu do
spłaty (w tys. zł)

WIBOR 3M
247 + 2,5 (marża
podwyższona 3,5) p.p.

01.06.2017

Termin spłaty

31.05.2025
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hipoteka umowna do kwoty 4 500 000,00 zł (docelowo na miejscu nie
gorszym niż II) na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy
zlokalizowanej w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1) wraz z roszczeniem
o przeniesienie wpisu na zwolnione wcześniejsze miejsce i cesją praw
z polisy ubezpieczeniowej budynków,
zastaw rejestrowy na linii zespalania szkła o wartości 4 225 000,00 zł wg
ewidencji środków trwałych na dzień 31.03.2016 roku (docelowo na
1 miejscu)
oświadczenie Kredytobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się
egzekucji świadczenia pieniężnego w trybie art. 777 kpc
pełnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy w Banku
Pekao S.A.

Zabezpieczenia

1) Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach
bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w banku;
2) zastaw rejestrowy na rzecz Banku na stanowiącym własność
kredytobiorcy laserze;
3) przelew praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku w zakresie
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych ww. lasera na kwotę
nie niższą niż 4 621 700 zł;
4) zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz banku na stanowiącej
własność kredytobiorcy suszarce tunelowej;
5) przelew praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia
od ognia i innych zdarzeń losowych ww. suszarki na kwotę nie niższą niż
1 680 000,00 zł;
6) hipoteka umowna do kwoty 21 847 500 (do 03.12.2015 do kwoty
20 195 500) zł na zabezpieczenie spłaty kredytu, odsetek i innych
kosztów kredytu, wpis na I miejscu, ustanowiona na rzecz banku na
nieruchomości, stanowiącej własność Kredytobiorcy, położonej
w miejscowości Zaczernie, gmina Trzebownisko, obejmującej działkę
nr 1/35, o powierzchni 1,7488 ha, (KW nr RZ1Z/00193279/1);
7) przelew z praw polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości na rzecz
banku, od ryzyk budowlano-montażowych, oraz od ognia i innych
zdarzeń losowych (ubezpieczenie w trakcie budowy). Suma
ubezpieczenia nie mniejsza niż wartość umowy z generalnym
wykonawcą netto;
8) przelew z praw polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości na rzecz
banku, od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenie po
zakończeniu budowy). Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż wartość
umowy z generalnym wykonawcą netto;

Część finansowa

kredyt obrotowy
odnawialny

kredyt
inwestycyjny

kredyt
inwestycyjny

Polska Kasa Opieki SA,
Warszawa

Polska Kasa Opieki SA,
Warszawa

Polska Kasa Opieki SA,
Warszawa
10 832

2 137

2 000

30.06.2019

31.03.2026

WIBOR 1M + 1,6 p.p.
1 064 (marża podwyższona
2,1 p.p.)

01.06.2017

WIBOR 1M + 1,4 p.p.
712 (marża podwyższona
1,9 p.p.)

WIBOR 1M + 1,20 p.p.
0 (marża podwyższona
1,7 p.p.)
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– hipoteka umowna do kwoty 16 247 740,00 zł (docelowo na miejscu
I) na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy zlokalizowanej
w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1) wraz z roszczeniemo przeniesienie
wpisu na zwolnione wcześniejsze miejsce i cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej budynków,
– zastaw rejestrowy na środkach trwałych: suszarka tunelowa
orwartości bilansowej 1 551 200 zł na dzień 31.03.2016 r. oraz laser
o wartości bilansowej 4 112 500 zł na dzień 31.03.2016 (docelowo na
I miejscu) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych
zdarzeń losowych
– oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji świadczenia
pieniężnego w trybie art. 777 kpc
– pełnomocnictwo do rachunków bankowych kredytobiorcy w Banku
Pekao S.A.

– hipoteka umowna do kwoty 3 206 160,00 zł (docelowo na miejscu nie
gorszym niż IV) na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy
zlokalizowanej w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1) wraz z roszczeniem
o przeniesienie wpisu na zwolnione wcześniejsze miejsce i cesją praw
z polisy ubezpieczeniowej budynków,
– zastaw rejestrowy na nabywanych środkach trwałych wraz z cesją
praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych,
– weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z
deklaracją wekslową,
– pełnomocnictwo do rachunku bankowego

pełnomocnictwo do rachunków bankowych w Banku Pekao S.A.;
weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją
wekslową;
hipoteka umowna do kwoty 3 000 000,00 zł (docelowo na miejscu nie
gorszym niż VI) na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy
zlokalizowanej w Zaczerniu (KW RZ1Z/00193279/1) wraz z roszczeniem
o przeniesienie wpisu na zwolnione wcześniejsze miejsce i cesją praw
z polisy ubezpieczeniowej budynków;
cesja wierzytelności z kontraktu na kwotę nie niższą niż 125% kwoty
transzy kredytu (kontrakt liczony z VAT), która finansuje realizację
danego kontraktu
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kredyt
inwestycyjny

Kredyt Multilinia

Bank BZWBK SA,
Wrocław

Bank BZWBK SA,
Wrocław
6 000

5 310

4 047 WIBOR 1M + 1,5 p.p.

1 062 WIBOR 3M + 1,4 pp

31.01.2017

30.11.2020
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'1) zastaw rejestrowy na maszynach o łącznej wartości księgowej
4 816 000 zł, zabezpieczenie przyszłe;
2) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu
zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
3) zastaw zwykły oraz finansowy na rachunku kontraktowym wraz
z blokadą oraz pełnomocnictwem do tego rachunku;
4) zastaw rejestrowy na linii do obróbki szkła o wartości rynkowej
10 620 000 zł (wartość na dzień nabycia tj. 31.10.2015);
5) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu
zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
6) przelew wierzytelności z tytułu kontraktów – zabezpieczenie przyszłe;
7) zastaw rejestrowy na linii technologicznej o wartości księgowej netto
3 674 684,00 – zabezpieczenie przyszłe;
8) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu
zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
9) przelew wierzytelności z tytułu umowy zleceń w łącznej kwocie
niezrealizowanych przychodów brutto 2 900 000 zł (cesja potwierdzona);
10) poręczenie cywilne udzielone przez Edytę Stanek;
11) poręczenie cywilne udzielone przez Dawida Cycoń;
12) weksel in blanco wystawiony przez Edytę Stanek wraz z deklaracją
wekslową – zabezpieczenie obowiązujące do czasu dostarczenia do
Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc;
13) weksel in blanco wystawiony przez Dawida Cycoń wraz z deklaracją
wekslową – zabezpieczenie obowiązujące do czasu dostarczenia do
Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc

1) zastaw rejestrowy na linii do obróbki szkła o wartości rynkowej
10 620 000 zł;
2) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu
zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
3) zastaw rejestrowy na maszynach o łącznej wartości księgowej netto
4 816 000 zł – zabezpieczenie przyszłe;
4) przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia ww. przedmiotów
zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
5) poręczenie cywilne udzielone przez Edytę Stanek,
6) poręczenie cywilne udzielone przez Dawida Cycoń;
7) weksel in blanco wystawiony przez Edytę Stanek wraz z deklaracją
wekslową – zabezpieczenie obowiązujące do czasu dostarczenia do
Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc;
8) weksel in blanco wystawiony przez Dawida Cycoń wraz z deklaracją
wekslową – zabezpieczenie obowiązujące do czasu dostarczenia do
Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc;
9) zastaw rejestrowy nalinii technologicznej o wartości księgowej netto
3 674 684,00 na dzień 31.10.2016 r – zabezpieczenie przyszłe
przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia w/w przedmiotów
zastawu – zabezpieczenie przyszłe;
10) przelew wierzytelności na rachunek kontraktowy z tytułu
kontraktu/zlecenia wskazanego przez Spółkę oraz zaakceptowanego
przez Bank z którego wartość niezrealizowanych wpływów brutto będzie
nie niższa niż 1 000 000 zł
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Alior Bank SA

2 500

WIBOR 3M + 3,0 p.p.
2 500 (marża podwyższona
4,0 p.p.)
28.02.2017
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Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych
Kredytobiorcy prowadzonych w banku;
gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de
minimis – gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego;
potwierdzona cesja należności z umowy zawartej z MPWIK Sp. z o.o.
z Rzeszowa, wartość netto kontraktu: 4 109 263,72 zł
zastaw rejestrowy na rzecz Banku na następujących maszynach:
sitodrukarka precyzyjna, sitodrukarka precyzyjna, automatyczny system
odprowadzania zużytego powietrza
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w środków trwałych na łączną
sumę ubezpieczenia nie niższą niż 3 553 479,00 zł w zakresie
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
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NOTA 21. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO
Emitent korzysta z usług kilku leasingodawców. Są to Millenium Leasing Sp zoo, BMW Financial Services Polska Sp zoo,
Volkswagen Leasing Gmbh, Prime Car Management SA, Europejski Fundusz Leasingowy SA.
Największa umowa to leasing finansowy w Millenium Leasing sp zoo, przedmiotem leasingu jest Stringer – urządzenie do
automatycznego lutowania łańcuchów ogniw. Umowa zawarta jest w listopadzie 2014 na okres 59 miesięcy.
Pozostałe przedmiot leasingu to samochody osobowe i sprzęt komputerowy.
Zawarte umowy przewidują wykup przedmiotu leasingu po dokonaniu spłaty rat leasingowych.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

1 725

1 801

1 944

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu

576

700

977

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu

324

336

296

Razem zobowiązania z tytułu leasingu

900

1 036

1 273

Środki trwałe w leasingu – wartość netto

31.12.2014
minimalne opłaty leasingowe

W okresie do 1 roku

wartość min.
opłat

wartość bieżąca
min. opłat

333

296

W okresie od 1 do 5 lat

1 093

977

razem

1 426

1 273

minus: koszty finansowe zaliczone do przyszłych okresów
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych

153
1 273

1 273

środki trwałe w leasingu – wartość netto, z tego

1 944

1 944

a) urządzenia techniczne i maszyny

1 617

1 617

b) środki transportu

327

327

c) inne środki trwałe

0

0

d) WN

0

0

977

977

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE W LEASINGU – WARTOŚĆ
NETTO (wg grup)

zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
zobowiązania z tytułu leasingu razem:
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296

296

1 273

1 273
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31.12.2015
minimalne opłaty leasingowe

wartość min.
opłat

wartość bieżąca
min. opłat

W okresie do 1 roku

350

336

W okresie od 1 do 5 lat

775

700

1 125

1 036

razem

89

minus: koszty finansowe zaliczone do przyszłych okresów
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych

1036

1036

środki trwałe w leasingu – wartość netto, z tego

1 801

1 801

a) urządzenia techniczne i maszyny

1 454

1 454

b) środki transportu

347

347

c) inne środki trwałe

0

0

d) WN

0

0

700

700

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE W LEASINGU – WARTOŚĆ
NETTO (wg grup)

zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
zobowiązania z tytułu leasingu razem:

336

336

1 036

1 036

31.12.2016
minimalne opłaty leasingowe

wartość min.
opłat

wartość bieżąca
min. opłat

W okresie do 1 roku

360

324

W okresie od 1 do 5 lat

642

576

1 002

900

razem
minus: koszty finansowe zaliczone do przyszłych okresów

102

Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych

900

900

środki trwałe w leasingu – wartość netto, z tego

1 758

1 758

a) urządzenia techniczne i maszyny

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE W LEASINGU – WARTOŚĆ
NETTO (wg grup)

1 299

1 299

b) środki transportu

442

442

c) inne środki trwałe

0

0

17

17

zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu

576

576

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu

324

324

zobowiązania z tytułu leasingu razem:

900

900

d) WN

NOTA 22. KWOTY NALEŻNE ODBIORCOM USŁUG BUDOWLANYCH
Zobowiązania opisane w nocie dodatkowej – umowy o budowę.
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NOTY OBJAŚNIAJACE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

NOTA 23. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
Nota 23.1. Należności warunkowe – wyszczególnienie
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

1 205

637

6 686

1 205

637

6 686

0

0

0

1 205

637

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

7 413

9 302

4 152

3 702

3 702

0

– od jednostek zależnych
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od jednostki dominującej
– od pozostałych jednostek powiązanych
– na rzecz istotnego odbiorcy/dostawcy
– od pozostałych jednostek
b) pozostałe należności warunkowe, w tym:
– od jednostek zależnych
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od jednostki dominującej
– od pozostałych jednostek powiązanych
– na rzecz istotnego odbiorcy/dostawcy
– od pozostałych jednostek
Razem stan na koniec okresu

4

686

Nota 23.2. Zobowiązania warunkowe – wyszczególnienie
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
– na rzecz jednostek zależnych
– na rzecz jednostek współzależnych
– na rzecz jednostek stowarzyszonych
– na rzecz jednostki dominującej
– na rzecz odbiorcy / dostawcy o istotnym znaczeniu
– na rzecz jednostek pozostałych

3 711

5 600

4 152

150 694

45 579

31 564

– na rzecz jednostek pozostałych

150 694

45 579

31 564

Razem stan na koniec okresu

158 107

54 881

35 716

b)

inne zobowiązania warunkowe (wekslowe)

– na rzecz jednostek zależnych
– na rzecz jednostek współzależnych
– na rzecz jednostek stowarzyszonych
– na rzecz jednostki dominującej
– na rzecz pozostałych jednostek powiązanych
– na rzecz istotnego odbiorcy/dostawcy

Najistotniejsze zobowiązania warunkowe ciążące na spółce to weksle będące zabezpieczeniem dotacji unijnych. Łączna
wartość tych weksli to kwota 43 171 tys. PLN.
Na zabezpieczenie kredytów w BZWBK (UMOWA O MULTILINIĘ NR K01363/15 z dnia 17-11-2015 UMOWA O KREDYT
INWESTYCYJNY NR K01457/15) weksle stanowią 11 310 tys. PLN. Pozostałe weksle stanowią głównie zabezpieczenie
gwarancji udzielonych przez firmy ubezpieczeniowe stanowiące zabezpieczenie umów wykonawczych w zakresie należytego
wykonania kontraktów i usunięcia wad i usterek.
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NOTY OBJAŚNIAJACE DO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

NOTA 24. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
Nota 24.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura
terytorialna)
a) kraj
b) export
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem

01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

31 374

42 755

48 157

157

129

0

31 531

42 884

a.

57

Nota 24.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (struktura
rzeczowa)

01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

7 632

17 112

11 327

3. sprzedaż usług kontraktów

21 052

20 608

36 386

4. sprzedaż usług pozostałych

2 543

2 790

442

5. sprzedaż usług badawczych

304

2 374

2

31 531

42 884

48 157

1. sprzedaż produkcji przemysłowej
2. sprzedaż półfabrykatów

Przychody netto ze sprzedaży produktów razem

NOTA 25. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW
Nota 25.1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna)
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW
(struktura terytorialna)
a) kraj
b) export
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem

01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

3 015

7 842

1 171

4

5

314

3 019

7 847

Nota 25.2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa – rodzaje
działalności)
01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

31

0

0

– towary

2 988

7 847

1 485

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów razem

3 019

7 847

1 485

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW
(struktura rzeczowa)
– surowce (materiały), w tym:
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NOTA 26. KOSZTY WG RODZAJU
01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

Amortyzacja

4 724

3 450

1 995

Zużycie materiałów i energii

8 907

11 998

14 611

11 756

13 778

25 686

Podatki i opłaty

271

52

144

Wynagrodzenia

4 383

2 923

1 930

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1 050

678

468

318

173

1 822

31 409

33 052

46 656

-30

-169

-417

-11 345

-8 095

-8 476

20 034

24 788

37 763

01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

6 924

3 083

10 053

0

0

0

6 924

3 083

10 053

999

33

6

KOSZTY WG RODZAJU – WYSZCZEGÓLNIENIE

Usługi obce

Pozostałe koszty rodzajowe
razem koszty wg rodzaju
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszt wytworzenia na własne potrzeby (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

NOTA 27. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
Inne przychody operacyjne, w tym:
1. Rozwiązanie rezerw i odpisów z tytułu:
– odpisy aktualizujące wartość należności
– odpisy aktualizujące wartość zapasów
– rezerwy na świadczenia pracownicze
– pozostałe rezerwy
2. Pozostałe, w tym:
– korekta opłaty od wpisu od odwołania
– program prewencji PZU
– prowizja z PZU
– należności odzyskane
– refundacja pracy młodocianych
– przedawnione zobowiązania
– przejęcie długu
– odszkodowania otrzymane
– materiały produkcyjne
– różnice inwentaryzacyjne
– zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

5
922

22

304

4 844

2 894

9 606

159

129

137

6 924

3 083

10 053

– opust cenowy
– dotacje
– zadatek z tyt. sprzedaży udziałów
– inne
3. Sprzedaż działalności pozostałej (refaktury dot. m.in. budowy sieci
franczyzowej, mebli i wyposażenia, czynsze, usługi kadrowe, usługi
informatyczne, pozostałe usługi produkcyjne i inne)
Inne przychody operacyjne razem
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NOTA 28. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
INNE KOSZTY OPERACYJNE

01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

Inne koszty operacyjne, w tym:

4 984

1 026

9 527

0

0

62

1. Utworzone rezerwy z tytułu:
– rezerwa na świadczenia emerytalno-rentowe
– rezerwa na niewykorzystane urlopy
– rezerwa na nagrody jubileuszowe
– pozostałe rezerwy
2. Pozostałe

62
4 984

1 026

9 465

8

18

3 454

986

9 430

292

32

17

4 984

1 026

9 527

01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

1

49

9

0

0

– składki członkowskie
– koszty procesów i odwołania, postępowania komorniczego
– darowizny

4

– zapłacone zasądzone zobowiązania
– odszkodowania i kary zapłacone

80

– oddalona należność
– opłata od wpisu od odwołania
– szkoda związana z pożarem

1 154

– likwidacje wyrobów gotowych, towarów i materiałów
– różnice inwentaryzacyjne
– Koszty projektów B+R
– inne
3. Koszty dotyczące działalności pozostałej – dot. nota nr 31, pkt. 3
Inne koszty operacyjne razem

NOTA 29. PRZYCHODY FINANSOWE
Nota 29.1. Przychody finansowe – wyszczególnienie
PRZYCHODY FINANSOWE
– odsetki
– zysk ze zbycia inwestycji
– inne

6

0

– dyskonto kaucji
Razem przychody finansowe

7

49

9
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Nota 29.2. Przychody finansowe z tytułu odsetek
01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

a) z tytułu udzielonych pożyczek

0

0

0

– od jednostek powiązanych, w tym:

0

0

0

b) pozostałe odsetki

1

49

9

– od jednostek powiązanych, w tym:

0

0

0

– od pozostałych jednostek

1

49

9

Pozostałe przychody finansowe z tytułu odsetek razem

1

49

9

01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

691

707

543

47

39

754

582

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

– od jednostek zależnych
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej
– od pozostałych jednostek

– od jednostek zależnych
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej

NOTA 30. KOSZTY FINANSOWE
Nota 30.1. Koszty finansowe – wyszczególnienie
KOSZTY FINANSOWE
– odsetki
– strata ze zbycia inwestycji
– aktualizacja wartości inwestycji
- różnice kursowe
– inne
– dyskonto kaucji
Razem koszty finansowe
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Nota 30.2. Koszty finansowe z tytułu odsetek
01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

649

629

509

0

0

0

b) od pozostałych jednostek

649

629

509

2. pozostałe odsetki, w tym

42

78

34

0

0

0

42

78

34

691

707

543

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
1. od kredytów i pożyczek
a) dla jednostek powiązanych, w tym:
– inne
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej

a) dla jednostek powiązanych, w tym:
– od jednostek zależnych
– od jednostek współzależnych
– od jednostek stowarzyszonych
– od znaczącego inwestora
– od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Pozostałe koszty finansowe tytułu odsetek razem

NOTA 31. PODATEK DOCHODOWY
Nota 31.1. Odroczony podatek dochodowy
Emitent w okresach sprawozdawczych 2014 – 2016 nie rozpoznał podatku odroczonego. Zarząd Spółki nie prognozuje
w przewidywalnym okresie powstania zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Nota 31.2. Podatek dochodowy bieżący
Emitent prowadzi działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, czego skutkiem jest zwolnienie części działalności
z podatku dochodowego od osób prawnych. W latach 2014, 2015 i 2016 podatek dochodowy nie wystąpił.

Nota 31.3. Podatek dochodowy bieżący – uzgodnienie podstawy opodatkowania z wynikiem brutto
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
1. Zysk (strata) brutto
2. Korekty konsolidacyjne
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym

01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

2 138

13 853

2 016

0

0

0

-2 055

-12 792

-879

8 979

4 989

10 435

90

79

a) Dochody ze źródeł przychodu położonych za granicą
b) Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
– odpisy aktualizujące należności
– niewypłacone wynagrodzenia i narzuty
– zwrot niewydatkowanej dotacji
– odpis na Pfron
– rezerwy na świadczenia pracownicze
– pozostałe rezerwy

55
17

13

26

26

-9

101

2

6

6
19

– amortyzacja bilansowa
– pozostałe odpisy aktualizujące
– rezerwy na odprawy emerytalne
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PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
– darowizny
– ujemne różnice kursowe niezrealizowane i NKUP
– wydatki sfinansowane z dotacji B+R

01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

2

01.01.201431.12.2014
1

1

17

28

3 867

1 162

8 208

0

23

– realizacja instrumentu finansowego
– odsetki niezapłacone
– pozostałe odsetki niepodatkowe
– inne wyłączenia

8

204

249

58

– różnica w wartości umorzeniowej likw. śr. trwałych, nieumorzona
wartość sprzedanych śr. trwałych
– amortyzacja MSSF

50
-75

4 724

3 450

1 995

3 973

2 119

986

128

125

3 764

1 923

903

79

55

73

16

8

+ – "złe długi"
c) Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów
– koszy leasingu operacyjnego
– wycena i realizacja instrumentu finansowego
– różnice kursowe zrealizowane
– uprawdopodobnienie nieściągalności należności
– amortyzacja podatkowa
– likwidacja podatkowa
– wypłacone wynagrodzenia wraz z narzutami
– koszty emisji akcji
– zapłacone odsetki
– "złe długi" – korekta
– inne
d) Dochody nie podlegające opodatkowaniu

2
4 844

– różnice kursowe niezrealizowane

2
2 936

9 635

1

20

– wycena instrumentu finansowego
– należności odzyskane
– odsetki niezapłacone

40

– odsetki anulowane
– rozwiązanie odpisów aktualizujących na zapasy
– rozwiązanie rezerw
– dotacja

4 844

2 895

9 606

0

9

876

-2 574

1 562

1 673

-2 574

1 287

– dywidenda
– inne wyłączenia
e) Pozycje zwiększające przychody podlegające opodatkowaniu
– rozliczenie kontraktów długoterminowych
– inne

-204

– odszkodowanie

-593

– dotacja
– korekta sprzedaży lat wcześniejszych

275

f) Dochody zwolnione

3 093

10 152

2 255

– Dochód z SSE

3 093

10 152

2 255

83

1 061

1 137

5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

0

0

0

6. Podatek dochodowy według stawki

0

0

0

4. Strata podatkowa z lat ubiegłych

7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

366

Część finansowa

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
8. Podatek dochodowy bieżący przypadający na część aportowaną,
który wykazuje się w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
– wykazany w rachunku zysków i strat

01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

0

0

0

0

0

0

– dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
– dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub
ujemna wartość firmy
– dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub
ujemna wartość firmy
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POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTA 32. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA – NIE DOTYCZY.
NOTA 33. OTRZYMANE DOTACJE
Omówione w nocie 18.

NOTA 34. DYWIDENDY – NIE DOTYCZY
NOTA 35. ZYSK NA AKCJĘ
ZYSK (STRATA) NA 1 AKCJĘ
Zysk (strata) netto w PLN
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w PLN

01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

2 138

13 853

2 016

400 000

241 322

80 000

5,35

57,40

25,20

Zysk na jedną akcję obliczono przez podzielenie zysku (straty) netto z działalności kontynuowanej danego okresu
obrotowego, który przypada na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej przez średnią ważoną liczbę akcji / udziałów
występujących w ciągu danego okresu. Średnia ważona liczba akcji jest iloczynem liczby akcji w danym podokresie,
w którym nie ulega ona zmianie i współczynnika liczby dni tego podokresu w okresie.
Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego na
zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe) przez
średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu (skorygowaną o wpływ opcji
rozwadniających oraz rozwadniających umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe).
W 2016, 2015 i 2014 roku nie wystąpiły czynniki rozwadniające akcje.

Wyliczenie średniej ważonej liczba akcji za 2015
Początek okresu

Koniec okresu

Ilość dni (A)

Liczba akcji w danym
okresie (B)

(A)x(B)/363

2015-01-01

2015-06-30

180

80 000

39 669

2015-07-01

2015-12-31

183

400 000

201 653

średnia ważona liczba akcji:

241 322

W 2016 roku nie uległa zmianie ilość akcji zwykłych wyemitowanych ani potencjalnych związanych z wyemitowanymi
obligacjami zamiennymi na akcje.
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NOTA 36. OBJAŚNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

-1 419

-3 169

-8 913

2 573

3 169

8 897

0

16

1 419

3 169

8 913

01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

Przepływy pieniężne netto razem

-861

-1 000

-1 855

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

-861

-1 000

-1 855

Środki pieniężne na początek okresu

2 447

3 397

5 252

Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:

1 586

2 397

3 397

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Inne korekty, w tym:
– zmiana pozycji poprzez korektę błędu podstawowego
– otrzymana dotacja odniesiona na wynik finansowy
– aktualizacja wartości inwestycji
– realizacja instrumentu finansowego
– wartość majątku zlikwidowana z wyniku pożaru

-1 154

– pozostałe
Razem inne korekty przepływów środków pieniężnych z działalności
operacyjnej

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

– o ograniczonej możliwości dysponowania

Różnica pomiędzy wartością środków pieniężnych na koniec okresu w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych za okres od
01.01.2015 do 31.12.2015 a wartością środków pieniężnych na początek okresu w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. wynika z ujęcia wartości środków pieniężnych zakupionej w trakcie roku spółki
zależnej ML System + Sp. z o.o. w kwocie 50 tys. zł.

Zmiany stanu zapasów:
a) za rok 2016 – korekta o (-67) tys. zł z tytułu ujęcia na początek okresu należności zakupionej w trakcie roku spółki
zależnej ML System + Sp. z o.o.
Zmiany stanu należności:
a) za rok 2016:
– korekta o 3 036 tys. zł z tytułu wpływu dotacji należnych odniesionych na przychody roku 2015
– korekta o (-41) tys. zł z tytułu ujęcia na początek okresu należności zakupionej w trakcie roku spółki zależnej
ML System + Sp. z o.o.
Zmiany stanu zobowiązań:
a) za rok 2016:
– korekta o 345 tys. zł z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu leasingu
– korekta o (-38) tys. zł z tytułu ujęcia na początek okresu zobowiązań zakupionej w trakcie roku spółki zależnej
ML System + Sp. z o.o.
b) za rok 2015:
– korekta o 329 tys. zł z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu leasingu
c) za rok 2014:
– korekta o 136 tys. zł z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu leasingu
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych:
d) za rok 2016:
– korekta o 2 548 tys. zł z tytułu otrzymania dotacji na sfinansowanie środków trwałych
e) za rok 2015:
– korekta o 13 863 tys. zł z tytułu otrzymania dotacji na sfinansowanie środków trwałych
f) za rok 2014
– korekta o 3 243 tys. zł z tytułu otrzymania dotacji na sfinansowanie środków trwałych
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NOTA 37. UMOWY O BUDOWĘ
UJAWNIENIA DOTYCZĄCE UMÓW O BUDOWĘ

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

koszt własny kontraktów

0

2 707

5 319

produkcja w toku

0

0

0

wynik na kontraktach

0

0

0

kwoty zafakturowane

0

3 820

9 093

należność z wyceny kontraktu

0

74

164

zobowiązanie z wyceny kontraktu

0

1 187

3 938

kwota kaucji (sum zatrzymanych)

554

598

242

otrzymane zaliczki

425

280

350

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

AKTYWA

0

74

164

Stan na koniec okresu

0

74

164

PASYWA

0

1 187

3 938

Stan na koniec okresu

0

1 187

3 938

Wycena usług budowlanych

NOTA 38. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI
Zarząd Spółki zgodnie z wymogami MSSF 8 dokonał identyfikacji segmentów operacyjnych w oparciu o wewnętrzne raporty
dotyczące tych elementów spółki, które bieżąco podlegają monitorowaniu. Działalność Spółki klasyfikowana jest głównie
według kryterium branżowego.
Zgodnie z przeprowadzoną identyfikacją Spółka identyfikuje poniższe segmenty branżowe, sprawozdawcze:
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1.

Działalność B+R
Profil działalności w tym segmencie to usługi badawcze świadczone na rzecz podmiotów zewnętrznych a także na
potrzeby spółki. Wykonywanie badań i analiz, komercyjny wynajem sprzętu badawczego, prototypowanie i próby
technologiczne. Sprzedaż próbek i materiałów do badań. Opracowywanie rozwiązań technologicznych, sprzedaż
licencji.

2.

Działalność produkcyjna, usługowa i handlowa związana z fotowoltaiką.
Podstawowy profil tej działalności to produkcja modułów fotowoltaicznych dla zastosowań w budownictwie, w tym
moduły standardowe, moduły szkło/szkło, sprzedaż kompletnych systemów fotowoltaicznych. Prace montażowe
i instalacyjne związane z odnawialnymi źródłami energii, w tym kompleksowe wykonawstwo przedsięwzięć
inwestycyjnych w zakresie instalacji pozyskania energii elektrycznej za pośrednictwem instalacji fotowoltaicznych.

3.

Działalność produkcyjna, usługowa i handlowa nie związana z fotowoltaiką
Podstawowy profil tej działalności to realizacja kontraktów w zakresie prac inżynieryjnych, instalacji elektrycznych,
instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej, automatyki przemysłowej, programowania sterowników.
Instalacja i uruchomienia urządzeń przemysłowych, produkcja szyb zespolonych, obróbka szkła. Do segmentu
zalicza się również usługi inżynieryjne, działalność handlową.
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Nota 38.1. Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów
Okres zakończony 31.12.2016
PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA
SEGMENTÓW

Kontrakty

Fotowoltaika

B+R

Nie
przypisane

Działalność
ogółem

Przychody segmentu, w tym:

10 930

24 740

3 561

2 250

41 481

Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych
klientów

10 930

23 182

304

2 220

36 636

Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami

0

Przychody z tytułu odsetek

0

0

0

1

1

Przychody z dotacji

0

1 558

3 257

29

4 844

7 430

21 856

4 513

5 544

39 343

0

340

43

308

691

26

4 044

521

133

4 724

0

0

0

5

5

Koszty segmentu, w tym:
Koszty z tytułu odsetek
Amortyzacja
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości
niematerialne

0

Przychody z tytułu wyceny i realizacji instrumentów
pochodnych

0

Koszty z tytułu wyceny i realizacji instrumentów
pochodnych

0

0

0

0

Udział segmentu w wyniku finansowym jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
Wynik segmentu

0
3 500

2 884

-952

-3 294

Wynik finansowy netto przed opodatkowaniem
i udziałami mniejszości
Podatek dochodowy

Środki trwałe
Aktywa obrotowe segmentu

0

0

0

0

0
0

3 500

2 884

-952

-3 294

2 138

25

53 156

2 932

5 114

61 227

211

6 494

170

17 809

24 684

Inwestycje segmentu w jednostkach
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
Aktywa ogółem

2 138
0

Zyski (straty) mniejszości
Wynik finansowy netto

0

0
236

59 650

3 102

29 288

92 276

Rozliczenia międzyokresowe

0

19 868

5 027

1 650

26 545

Inne zobowiązania segmentu

0

0

0

0

0

Kredyty i pożyczki

0

19 014

0

8 632

27 646

Zobowiązania ogółem

0

38 882

5 027

23 903

67 812

Inwestycje segmentu w jednostkach
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
Nakłady na aktywa trwałe

0
0

7 785

0

722

8 507
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Okres zakończony 31.12.2015
PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA
SEGMENTÓW

Kontrakty

Fotowoltaika

B+R

Nie
przypisane

Działalność
ogółem

Przychody segmentu, w tym:

17 420

32 154

3 856

433

53 863

Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych
klientów

17 420

30 938

2 374

0

50 732

Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami

0

Przychody z tytułu odsetek

0

0

0

49

49

Przychody z dotacji

0

1 174

1 482

238

2 894

9 625

22 498

1 979

5 908

40 010

0

0

0

707

707

28

2 222

519

681

3 450

7 795

9 656

1 877

-5 475

13 853

0

0

0

0

0

7 795

9 656

1 877

-5 475

13 853

80

47 916

6 071

5 400

59 467

Aktywa obrotowe segmentu

667

6 976

0

8 945

16 588

Aktywa ogółem

747

54 891

6 071

29 281

90 990

Rozliczenia międzyokresowe

0

22 491

1 937

1 627

26 055

Inne zobowiązania segmentu

0

1 187

0

0

1 187

Kredyty i pożyczki

0

16 343

0

7 830

24 173

Zobowiązania ogółem

0

40 911

1 937

15 852

58 700

Nakłady na aktywa trwałe

0

36 760

1 007

3 778

41 545

Koszty segmentu, w tym:
Koszty z tytułu odsetek
Amortyzacja
Wynik segmentu
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto
Środki trwałe

Okres zakończony 31.12.2014
PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA
SEGMENTÓW

Kontrakty

Produkcja

B+R

Nie
przypisane

Działalność
ogółem

Przychody segmentu, w tym:

10 984

39 214

8 481

1 025

59 704

Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych
klientów

10 984

38 656

2

0

49 642

Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami

0

Przychody z tytułu odsetek

0

0

0

9

9

Przychody z dotacji

0

558

8 480

568

9 606

8 548

31 054

10 386

7 700

57 688

0

0

0

543

543

32

941

490

532

1 995

2 436

8 160

-1 905

-6 675

2 016

0

0

0

0

0

2 436

8 160

-1 905

-6 675

2 016

109

13 530

3 615

4 151

21 405

Koszty segmentu
Koszty z tytułu odsetek
Amortyzacja
Wynik segmentu
Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto
Środki trwałe
Aktywa obrotowe segmentu

2 155

908

0

11 859

14 922

Aktywa ogółem

2 264

14 438

3 615

19 159

39 476

Rozliczenia międzyokresowe

0

7 842

2 185

1 201

11 228

Inne zobowiązania segmentu

821

3 117

0

0

3 938

0

3 476

1 553

1 927

6 956

821

15 538

3 738

10 942

31 039

72

8 314

20

1 449

Kredyty i pożyczki
Zobowiązania ogółem
Nakłady na aktywa trwałe
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Nota 38.2. Informacje geograficzne
Emitent prowadzi działalność na obszarze Polski, Zarząd Emitenta nie wyodrębnia segmentów geograficznych
w analizowanych danych.

Nota 38.3. Informacje o głównych klientach
od 01.01.2016 –
31.12.2016

od 01.01.2015 –
31.12.2015

od 01.01.2014 –
31.12.2014

Klient 1

11 250

7 121

14 715

Klient 2

6 141

6 082

6 388

Klient 3

4 700

0

9 606

Klient 4

4 109

0

0

Pozostałe

14 530

14 483

30 644

Przychody ogółem :

40 730

27 686

61 353

PRZYCHODY ZREALIZOWANE Z GŁÓWNYMI KLIENTAMI

Klient 5

NOTA 39. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI / ISTOTNYMI ODBIORCAMI/DOSTAWCAMII
Transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi / istotnymi
odbiorcami/dostawcami
sprzedaż netto do:

2016

2015

2014

11 267

18 075

12 964

j. zależnej

0

0

0

j. stowarzyszonej

0

0

0

17

14

0

kluczowego personelu kierowniczego
pozostałych podmiotów powiązanych

0

0

0

11 250

18 061

12 964

4 607

602

2 115

j. zależnej

0

0

0

j. stowarzyszonej

0

0

0

kluczowego personelu kierowniczego

72

71

70

pozostałych podmiotów powiązanych

0

0

0

istotnego odbiorcy
należności* od:

istotnego odbiorcy

4 535

531

2 045

odpisy na należności

0

0

0

j. zależnej

0

0

0

j. stowarzyszonej

0

0

0

kluczowego personelu kierowniczego

0

0

0

pozostałych podmiotów powiązanych

0

0

0

istotnego odbiorcy

0

0

0

zakupy netto od:

1 575

1 965

5 396

28

0

0

0

0

0

100

0

240

j. zależnej
j. stowarzyszonej
kluczowego personelu kierowniczego
pozostałych podmiotów powiązanych:

0

0

0

istotnego dostawcy

1 447

1 965

5 156

zobowiązania* do:

124

526

285

j. zależnej

0

0

0

j. stowarzyszonej

0

0

0

kluczowego personelu kierowniczego

0

0

22

pozostałych podmiotów powiązanych:

0

0

0

124

526

263

istotnego dostawcy
*bez pożyczek i wynagrodzeń

373

Część finansowa
W ramach swojej podstawowej działalności Spółka współpracowała z podmiotami powiązanymi oraz istotnym odbiorcą
dostawcą. Zawierane transakcje dotyczyły zakupów i sprzedaży usług, towarów i materiałów i były przeoprowadzane
w oparciu o zasady rynkowe.
Szczegółowe informacje na temat pożyczek udzielonych/otrzymanych od podmiotów powiązanych zostały przedstawione
w nocie 40. Pożyczki udzielone / otrzymane od podmiotów powiązanych.
W okresie od 2014 do 2016 roku Spółka nie otrzymała ani nie wypłacała dywidendy.
Informacje na temat świadczeń pracowniczych oraz pozostałych świadczeń dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
zostały pokazane w nocie 41. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu
kierowniczego.

NOTA 40. POŻYCZKI UDZIELONE / OTRZYMANE OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH
Nota 40.1. Pożyczki udzielone pomiędzy jednostkami powiązanymi – nie wystąpiły
Nota 40.2. Pożyczki otrzymane od pozostałych podmiotów powiązanych

Stan na 31.12.2014

Podmiot
otrzymujący

Rodzaj
zobowiązania
(kredytu/
pożyczki)

Kwota
kredytu /
pożyczki
według
umowy
(w tys. zł)

w
walucie

Kwota spłaty
pożyczki
wraz z
odsetkami
(w tys. zł)

Warunki
oprocentowania

Data
spłaty

ML System

pożyczka

900

pln

967

9%

spłacone
w 2014

Podmiot
otrzymujący

Rodzaj
zobowiązania
(kredytu/
pożyczki)

Kwota
kredytu /
pożyczki
według
umowy
(w tys. zł)

Warunki
oprocentowania

Data
spłaty

ML System

pożyczka

1 140

pln

1 207

9%

spłacone
w 2015

Podmiot
otrzymujący

Rodzaj
zobowiązania
(kredytu/
pożyczki)

Kwota
kredytu /
pożyczki
według
umowy
(w tys.zł)

w
walucie

Kwota
kredytu /
pożyczki do
spłaty (w
tys.zł)

Warunki
oprocentowania

akcjonariusze

ML System

pożyczka

1 585

pln

1 594

9%

po
brak
30.06.2018

akcjonariusze

ML System

pożyczka

750

pln

750

9%

30.06.2018 brak

Podmiot
udzielający

udziałowcy

Zabezpieczenia

brak

Stan na 31.12.2015

Podmiot
udzielający

akcjonariusze

Kwota spłaty
pożyczki
w
wraz z
walucie
odsetkami
(w tys. zł)

Zabezpieczenia

brak

Stan na 31.12.2016

Podmiot
udzielający

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Na mocy aneksów do umów pożyczek zawartych w dniu 27.06.2017 roku zmieniono oprocentowanie na WIBOR 3M + 4 p.p.
marży.
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NOTA 41. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE DLA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ I INNEGO KLUCZOWEGO
PERSONELU KIEROWNICZEGO
Do kluczowego personelu kierowniczego zaliczani są członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta i spółki zależnej
a także prokurenci.
Świadczenia na rzecz personelu kierowniczego

2016

2015

2014

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:

1 357

1 233

1 016

– wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji

461

481

325

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę

892

752

678

Świadczenia po okresie zatrudnienia

0

0

0

Pozostałe świadczenia krótkoterminowe

0

0

0

Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

0

0

0

Płatności w formie akcji

0

0

0

01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

Polinvest-Audit
Sp. z o.o.

Kancelaria
Biegłego
Rewidenta Marta
Mikrut-Grobelny

Kancelaria
Biegłego
Rewidenta Marta
Mikrut-Grobelny

Data zawarcia umowy o dokonanie badania

09.03.2017

16.05.2016

08.12.2014

Okres na jaki została zawarta (okres badany)

2016-2018

2015

2014

15 000

17 000

14 000

NOTA 42. WYNAGRODZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Nazwa firmy audytorskiej

Badanie sprawozdania finansowego
Inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania
Usługi doradztwa podatkowego
Pozostałe usługi

7 000

NOTA 43. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE
01.01.201631.12.2016

01.01.201531.12.2015

01.01.201431.12.2014

96,59

43,66

42,24

Kobiety

25,92

13,74

13,42

Mężczyźni

70,67

29,92

28,82

Nazwa
Ogółem etaty

NOTA 44. SPRAWY SĄDOWE
Na dzień 31 grudnia 2015 roku przeciwko Spółce prowadzone były sprawy sądowe, których przedmiotem jest postępowanie
sądowe z powództwa JLM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przeciwko Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” z siedzibą
w Mielcu, toczące się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy, w którym ML System S.A.
uczestniczy jako interwenient uboczny.
Spółka posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z którymi należy spodziewać się partycypowania
towarzystw ubezpieczeniowych w ewentualnych sporach.
ML System SA dochodzi przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zapłaty od Pomorskiej Agencji Regionalnej SA
wynagrodzenia za wykonaną przez Spółkę roboty budowlane, które zostało zatrzymane tytułem kary umownej za
nieterminową realizację zadania, która w ocenie Emitenta zaistniała z przyczyn niezależnych od Emitenta.
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NOTA 45. POŁĄCZENIE JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
Nota 45.1. Połączenia jednostek gospodarczych – wyszczególnienie

Wyszczególnienie

Data
przejęcia

ML SYSTEM+ Sp. z o.o.
(INŻYNIERIA BIPV
Sp. z o.o.)

12.09.2016

% przejętych
Koszt
instrumentów
połączenia
kapitałowych
jednostek
z prawem głosu gospodarczych

100%

Wartość godziwa
aktywów netto
jednostki
przejmowanej
przypadająca na
jednostkę
przejmującą

Wartość firmy
przejęta
w ramach
połączenia
jednostek
gospodarczych

Nadwyżka udziału
jednostki
przejmującej
w wartości
godziwej aktywów
netto nad kosztem
połączenia

100

15

0

100

Nota 45.2. Wartość godziwa możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań spółek na dzień
objęcia kontroli (pierwszej konsolidacji 31.12.2016)
Wyszczególnienie

ML System + Sp. z o.o.

Wartości niematerialne

0

Rzeczowe aktywa trwałe

0

Pozostałe aktywa trwałe

0

Zapasy

18

Należności krótkoterminowe

148

Inne aktywa finansowe

0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

2

Rozliczenia międzyokresowe

0

RAZEM

168

Zobowiązania długoterminowe

0

Zobowiązania krótkoterminowe

35

Rezerwy

0

Rozliczenia międzyokresowe

0

RAZEM

35

Wartość aktywów netto

133

Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej

133

Cena nabycia

100

Wartość firmy powstała w wyniku przejęcia

15

Nadwyżka udziału jednostki przejmującej w wartości godziwej aktywów netto nad kosztem
połączenia

0

Informacje o wartości firmy zawarto w nocie 3.

Nota 45.3. Przychody netto i wynik finansowy netto za lata obrotowe, za które są sporządzane
sprawozdania skonsolidowane spółek objętych konsolidacją
1.1.1.

Za okres od 01. 01 do 31.12. 2016

Wyszczególnienie
Przychody ogółem
Wynik netto z działalności kontynuowanej

ML System + Sp. z o.o.
167
12

NOTA 46. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
Szczegółowy opis znaczących zasad rachunkowości i zasad podziału instrumentów finansowych na poszczególne kategorie
zgodnie z MSR został przedstawiony we wprowadzeniu do historycznych informacji finansowych.
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Przekwalifikowanie
Emitent w okresach objętych historycznymi informacjami finansowymi nie dokonywał przekwalifikowania pomiędzy
kategoriami i klasami instrumentów finansowych, nie były również dokonywane zmiany zasad wyceny instrumentów
finansowych.

Rachunkowość zabezpieczeń
Emitent nie ma opracowanej i nie stosował rachunkowości zabezpieczeń.

1.1.2

Aktywa finansowe w podziale na kategorie i klasy instrumentów finansowych

WARTOŚĆ BILANSOWA POSIADANYCH INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH WG. KATEGORII MSR 39 – AKTYWA FINANSOWE

Wartość bilansowa
31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

1 586

2 397

3 397

1 586

2 397

3 397

pochodne instrumenty finansowe

0

0

0

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

0

0

0

akcje i udziały

0

0

0

14 699

9 982

8 450

40

0

0

13 931

6 725

5 821

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy,
w tym:
– składniki aktywów wyznaczone jako wyceniane w ten sposób przy
początkowym ujęciu
– składniki aktywów sklasyfikowane jako przeznaczone do obrotu zgodnie
z MSR 39
środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Pożyczki i należności
pożyczki
należności z tytułu dostaw i usług
pozostałe należności

728

3 257

2 629

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności

0

0

0

Instrumenty pochodne zabezpieczające

0

0

0

16 285

12 379

Razem aktywa finansowe wg kategorii

1.1.3.

b.

7

Zobowiązania finansowe w podziale na kategorie i klasy instrumentów finansowych

WARTOŚĆ BILANSOWA POSIADANYCH INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH WG. KATEGORII MSR 39 – ZOBOWIĄZANIA
FINANSOWE

Wartość bilansowa
31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

34 202

30 178

16 647

6 556

6 005

9 691

kredyty bankowe i pożyczki

27 646

24 173

6 956

– część długoterminowa

15 261

14 124

1 470

– część krótkoterminowa

12 385

10 049

5 486

0

0

0

0

0

0

0

0

34 202

30 178

16 647

Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
– zobowiązania wyznaczone jako wyceniane w ten sposób przy
początkowym ujęci-u
– zobowiązania sklasyfikowane jako przeznaczone do obrotu zgodnie
z MSR 39
zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe (bez podatkowych
i pracowniczych)

zobowiązania z tytułu emisji obligacji
faktoring i pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy
pochodne instrumenty finansowe
Instrumenty pochodne zabezpieczające
Razem zobowiązania finansowe wg kategorii
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zobowiązania z tyt. leasingu
RAZEM

900

1 036

1 273

35 102

31 214

17 920

Na dzień 31.12.2016 r. oraz na dzień 31.12.2015 r. i 31.12.2014 r. wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych nie
odbiega istotnie od ich wartości księgowej.
W 2014, 2015 i 2016 r. nie wystąpiły reklasyfikacje składników aktywów i zobowiązań finansowych.
Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie instrumentów
finansowych.

POZYCJE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, ZYSKÓW
I STRAT UJĘTE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH – ROK 2014

Rozwiązani /
utworzenie
Przychody Zyski (straty)
z tytułu z tytułu różnic
odpisów
odsetek
kursowych aktualizującyc
h

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy

9

środki pieniężne i ich ekwiwalenty

9

Zyski (straty)
z tytułu
wyceny do
wartości
godziwej

Zyski/straty
z tytułu
dyskonta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

Przychody/
Zyski (straty)
Koszty
z tytułu różnic
z tytułu
kursowych
odsetek

Zyski (straty)
z tytułu
wyceny

zyski/straty
z tytułu
dyskonta

pochodne instrumenty finansowe
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
akcje i udziały
Pożyczki i należności
pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)udzielone pożyczki
należności z tytułu dostaw i usług, w tym:
kaucje
pozostałe należności
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
Instrumenty pochodne zabezpieczające
RAZEM

POZYCJE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, ZYSKÓW I STRAT UJĘTE
W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W PODZIALE NA KATEGORIE
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – ROK 2014
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

-535

-26

0

-39

oprocentowane kredyty bankowe w tym:

-517

0

0

8

kredyty oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej

-517

8

-18

-16

pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe
zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
finansowe, w tym:

0

kaucje

-26

0

0

-31
-31

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy
pochodne instrumenty finansowe
RAZEM

POZYCJE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, ZYSKÓW
I STRAT UJĘTE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH – ROK 2015
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy

378

-535

-26

0

-39

Rozwiązani /
Przychody Zyski (straty)
utworzenie
z tytułu z tytułu różnic
odpisów
odsetek
kursowych aktualizującyc
h

Zyski (straty)
z tytułu
wyceny do
wartości
godziwej

Zyski/straty
z tytułu
dyskonta

0

0

10

0

0
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środki pieniężne i ich ekwiwalenty

10

pochodne instrumenty finansowe
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

0

akcje i udziały

0

Pożyczki i należności

0

pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)udzielone pożyczki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Przychody/
Zyski (straty)
Koszty
z tytułu różnic
z tytułu
kursowych
odsetek

Zyski (straty)
z tytułu
wyceny

zyski/straty
z tytułu
dyskonta

należności z tytułu dostaw i usług, w tym:
kaucje

0

pozostałe należności

0

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności

0

0

Instrumenty pochodne zabezpieczające
RAZEM

10

POZYCJE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, ZYSKÓW I STRAT UJĘTE
W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W PODZIALE NA KATEGORIE
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – ROK 2015

0

Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

-513

-22

0

-180

oprocentowane kredyty bankowe w tym:

-435

0

0

-155

kredyty oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej

-435

pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe

-155

-78

zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
finansowe, w tym:

-22

-25

kaucje

-25

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy
pochodne instrumenty finansowe
RAZEM

POZYCJE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, ZYSKÓW
I STRAT UJĘTE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH – ROK 2016

-513

-22

0

-180

Rozwiązani /
utworzenie
Przychody Zyski (straty)
z tytułu z tytułu różnic
odpisów
odsetek
kursowych aktualizującyc
h

Zyski (straty)
z tytułu
wyceny do
wartości
godziwej

Zyski/straty
z tytułu
dyskonta

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy

1

środki pieniężne i ich ekwiwalenty

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pochodne instrumenty finansowe
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
akcje i udziały
Pożyczki i należności
pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)udzielone pożyczki
należności z tytułu dostaw i usług, w tym:
kaucje
pozostałe należności
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności

0

Instrumenty pochodne zabezpieczające
RAZEM

1
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POZYCJE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, ZYSKÓW I STRAT UJĘTE
W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W PODZIALE NA KATEGORIE
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – ROK 2016

Przychody/
Zyski (straty)
Koszty
z tytułu różnic
z tytułu
kursowych
odsetek

Zyski (straty)
z tytułu
wyceny

zyski/straty
z tytułu
dyskonta

0

185

Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

-876

oprocentowane kredyty bankowe w tym:

-835

185

kredyty oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej

-835

185

pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe
zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
finansowe, w tym:

6

-40
-1

6

-876

6

kaucje
Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy
pochodne instrumenty finansowe
RAZEM

0

185

Instrumenty finansowe – cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
W procesie zarządzania ryzykiem istotną rolę pełnią statutowe organy Spółki: Zarząd oraz Rada Nadzorcza. Zarząd ponosi
odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór na zarządzaniem ryzykiem przez Spółkę. W sposób ciągły identyfikuje i analizuje
pojawiające się zagrożenia oraz potencjalne obszary ryzyka, na które narażona jest Spółka i w tym celu podejmuje kroki
zaradcze. Rada Nadzorcza jest na bieżąco informowana o najistotniejszych decyzjach Zarządu i jednocześnie opiniuje
i wyraża zgodę na działania w tym zakresie. Należy podkreślić, że wystąpienie któregokolwiek z wymienionych poniżej
rodzajów ryzyka może mieć potencjalnie istotny, negatywny wpływ na działalność ML System, w tym pozycję rynkową oraz
uzyskiwane wyniki finansowe.

Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług, rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się ze
zobowiązań przez dłużników Spółki. ML System z racji swojej działalności jest narażona na ryzyko z tytułu sprzedaży
z odroczonym terminem płatności. Ryzyko to może mieć formę niewypłacalności kontrahenta, jedynie częściowej spłaty
należności, istotnego opóźnienia w spłacie zadłużenia lub innego odstępstwa od warunków kontraktowych. Nieodłącznym
elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym realizowanym w firmie, jest bieżący monitoring stanu należności.
Spółka ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług, poprzez ocenę
i monitoring kondycji finansowej kontrahentów oraz ustalanie limitów kredytowych. Kredyt kupiecki otrzymują długoletni
i sprawdzeni kontrahenci, a sprzedaż produktów nowym klientom w większości przypadków dokonywana jest na podstawie
przedpłat. W przypadku kredytów udzielonych Spółce, ryzyko kredytowe można określić jako możliwość niewywiązania się
firmy ze zobowiązań kredytowych wobec banków. Oznacza ono zagrożenie odzyskania zaangażowanych przez banki
środków finansowych. Inwestycje Spółki, które miały miejsce w roku 2015, w szczególności budowa budynku na terenie SSE
Euro-Park Mielec, były znaczące i kapitałochłonne. Spółka aby zrealizować inwestycję zmuszona była do zaciągnięcia
długoterminowych kredytów bankowych. Obecnie finansuje znaczną część swojej działalności kredytami inwestycyjnymi
i obrotowymi o charakterze krótkoterminowym, w związku z czym występuje ryzyko kredytowe związane z wykorzystywaniem
przez firmę dźwigni finansowej. Zobowiązania z tytułu zawartych umów kredytowych są terminowo spłacane.

Ryzyko stopy procentowej
W Spółce ryzyko zmiany stopy procentowej związane jest przede wszystkim z zobowiązaniami finansowymi. Spółka
w znacznym stopniu finansuje działalność inwestycyjną długoterminowymi kredytami inwestycyjnymi, opartymi o stawki
WIBOR, w związku z tym posiada wysoką ekspozycję na ryzyko zmiany stóp procentowych. Ograniczenie tego ryzyka może
nastąpić poprzez zastosowanie instrumentów zabezpieczających kurs stopy procentowej w postaci transakcji IRS. Analiza
wrażliwości została przeprowadzona na bazie średniego stanu zobowiązań oraz średniej stopy procentowej instrumentów
posiadanych na dzień 31.12.2014., 31.12.2015r. i 31.12.2016r., przy założeniu zmian stóp procentowych o +/- 2 punkty
procentowe.

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej

wpływ na wynik finansowy
Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej

Wahania stopy
31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Wzrost stopy procentowej

2%

-311,3

-143,1

-122,5

Spadek stopy procentowej

-2%

311,3

143,1

122,5

Ryzyko walutowe
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Znacząca część materiałów wykorzystywanych do produkcji jest importowana, co naraża Spółkę na ryzyko zmiany kursu
walut. Import materiałów jest denominowany w walucie EUR i USD. Prowadzona przez firmę polityka handlowa, w tym
optymalizacja zakupów i terminów płatności oraz kształtująca ceny dla klientów, stara się uwzględniać elementy ryzyka
walutowego. W przyszłości w przypadku waluty EUR ryzyko walutowe może zostać całkowicie zneutralizowane poprzez
przystąpienia Polski do strefy euro. Spółka nie była w przeszłości i nie jest na dzień sporządzenia skonsolidowanego
sprawozdania stroną kontraktu walutowego typu opcyjnego, jak również nie uczestniczyła w tego typu transakcjach. Analiza
wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31.12.2014r., 31.12.2015r.
i 31.12.2016r., przy założeniu zmiany średnich kursów walut ogłaszanych przez NBP z dnia 31.12.2014r., 31.12.2015r.
i 31.12.2016r., wynoszącej +/- 0,50 zł dla kursu EUR/PLN i +/- 0,50 zł dla kursu USD/PLN.

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe
Zmiana kursu – wpływ na wynik finansowy w PLN
31.12.2016
Analiza wrażliwości
na ryzyko walutowe

zmiana kursu
o + 0,50 zł

31.12.2015

zmiana kursu
o - 0,50 zł

31.12.2014

zmiana kursu
o - 0,50 zł

zmiana kursu
o + 0,50 zł

zmiana kursu
o + 0,50 zł

zmiana kursu
o - 0,50 zł

EUR

USD

EUR

USD

EUR

USD

EUR

USD

EUR

USD

EUR

USD

Zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu
dostaw i usług

-23,30

-8,77

23,30

-8,77

-46,50

-

46,50

-

-1,80

-0,30

1,80

0,30

Należności
krótkoterminowe w tytułu
dostaw i usług

5,00

16,50

-5,00

-16,50

27,20

35,70

-27,20

-35,70

6,20

-

-6,20

-

Środki pieniężne na
rachunkach bankowych

0,88

0,00

-0,88

0,00

9,90

10,20

-9,90

-10,20

0,70

21,10

-0,20

-13,90

Ryzyko płynności
Spółka narażona jest na ryzyko utraty płynności, tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań oraz pozyskiwania
środków na finansowanie działalności. Wystąpienie tego ryzyka może zaistnieć z przyczyn nienależnych od Spółki. Zatem,
zakłada się utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków płynnych oraz dostępności finansowania. Firma będzie
zachowywać jednocześnie odpowiednią elastyczność finansowania w ramach posiadanych środków finansowych na
rachunkach bankowych oraz przyznanych linii kredytowych. Zarządzanie płynnością obejmuje także bieżące obszary
działalności, w tym stały monitoring zobowiązań oraz należności handlowych, prognozowanie przepływów pieniężnych
i potrzeb gotówkowych. Środki pieniężne inwestowane są w bezpieczne, krótkoterminowe instrumenty finansowe, które
mogą być wykorzystane do obsługi zobowiązań. Z uwagi na istniejące ryzyko kredytowe, oraz ryzyko makroekonomiczne
i konkurencję na rynku, może wystąpić ryzyko utraty płynności przez firmę.
Poniższa tabela przedstawia analizę zobowiązań finansowych Grupy do spłaty w przedziałach wiekowych na podstawie okresu
pozostałego do terminu spłaty na koniec okresu sprawozdawczego. Kwoty przedstawione w tabeli a dotyczące zobowiązań
handlowych i pozostałych zobowiązań stanowią niezdyskontowane przepływy pieniężne wynikające z umów. Salda
przypadające do spłaty są wykazane w wartościach bilansowych, ponieważ wpływ dyskonta jest nieistotny co do wartości.
Zobowiązania z tytułu opłat leasingowych płatnych w okresie powyżej roku, pomniejszone o część odsetkową (zdyskontowane),
prezentowane są w zobowiązaniach długoterminowych, natomiast zobowiązania z tytułu opłat leasingowych pomniejszone o
część odsetkową płatnych w okresie do roku, prezentowane są w zobowiązaniach krótkoterminowych.

Bieżące, o okresie wymagalności
ZOBOWIĄZANIA

Przeterminowane
3-6 m-cy

6-12 m-cy

powyżej
12 m-cy

Razem

do 3 m-cy
Stan na 31.12.2016
– zobowiązania handlowe

2 967

1 479

920

21

0

5 387

– pozostałe zobowiązania

0

2 057

0

0

0

2 057

– zobowiązania z tytułu leasingu

0

95

79

150

576

900

– zobow. z tyt. emisji obligacji

0

0

0

0

0

0

– pochodne instrumenty finansowe

0

0

0

0

0

0

– zobowiązania z tytułu bieżącego
podatku dochodowego

0

0

0

0

0

0

– kredyty i pożyczki

0

2 672

1 066

8 647

15 261

27 646
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Razem

2 967

6 303

2 065

8 818

15 837

35 990

Bieżące, o okresie wymagalności
ZOBOWIĄZANIA

Przeterminowane
3-6 m-cy

6-12 m-cy

powyżej
12 m-cy

Razem

do 3 m-cy
Stan na 31.12.2015
– zobowiązania handlowe

683

1 931

1 855

0

0

4 469

– pozostałe zobowiązania

0

333

0

0

0

333

– zobowiązania z tytułu leasingu

0

78

79

179

700

1 036

– zobow. z tyt. emisji obligacji

0

0

0

0

0

0

– pochodne instrumenty finansowe

0

0

0

0

0

0

– zobowiązania z tytułu bieżącego
podatku dochodowego

0

0

0

0

0

0

– kredyty i pożyczki

0

341

2 250

7 458

14 124

24 173

683

2 683

4 184

7 637

14 824

30 011

Razem

Bieżące, o okresie wymagalności
ZOBOWIĄZANIA

Przeterminowane
3-6 m-cy

6-12 m-cy

powyżej
12 m-cy

Razem

do 3 m-cy
Stan na 31.12.2014
– zobowiązania handlowe

148

3 810

972

0

0

4 930

– pozostałe zobowiązania

0

692

0

0

0

692

– zobowiązania z tytułu leasingu

0

71

72

153

977

1 273

– zobow. z tyt. emisji obligacji

0

0

0

0

0

0

– pochodne instrumenty finansowe

0

0

0

0

0

0

– zobowiązania z tytułu bieżącego
podatku dochodowego

0

0

0

0

0

0

– kredyty i pożyczki

0

163

726

4 596

1 471

6 956

148

4 736

1 770

4 749

2 448

13 851

Razem

Rachunkowość zabezpieczeń
Emitent nie ma opracowanej i nie stosował rachunkowości zabezpieczeń.

NOTA 47. ROZLICZENIA PODATKOWE
Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła
zapłata podatku. Na skutek przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Emitenta mogą zostać
powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe.

NOTA 48. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU
W dniu 27 kwietnia 2017 roku NWZA postanowiło o emisji akcji serii B w ilości 21 500 szt. o wartości nominalnej 10 zł
i w cenie emisyjnej 139,53 zł. Emisja objęta została przez Newberg ML SPV Sp. z o.o.
W pierwszym półroczu 2017 roku Emitent dokonał zmiany banków finansujących. Spółka rozwiązała umowę z BZWBK SA na
korzyść banku Alior Bank SA w Warszawie oraz Bank Spółdzielczy w Lubeni. Zmiana banków finansujących nie wpłynęła na
wysokość zadłużenia.
We wrześniu 2017 roku nastąpiły zmiany w składzie Zarządu opisane w części wstępnej historycznych informacji finansowych.

Powyższe zdarzenia nie mają wpływu na prezentowane historyczne skonsolidowane informacje finansowe.

Podpisy członków Zarządu ML System S.A.:
382
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Zaczernie, 30 września 2017 r.

Dawid Cycoń

Prezes Zarządu

……………………………

Anna Warzybok

W-ce Prezes Zarządu

……………………………

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:
Zaczernie, 30 września 2017 r.

Katarzyna Szałęga

Główny księgowy

……………………………
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ZAŁĄCZNIKI
1.1.

Statut Emitenta
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: ML SYSTEM Spółka Akcyjna.

2.

Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu: ML SYSTEM S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 2.

1.

Siedzibą Spółki jest Zaczernie.

2.

Spółka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3.

Spółka może tworzyć przedstawicielstwa i inne jednostki, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza
jej granicami, a także tworzyć lub nabywać inne jednostki, być wspólnikiem albo akcjonariuszem w innych spółkach
z udziałem kapitału polskiego lub zagranicznego, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych w kraju
i za granicą.
§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 4.
1.

Spółka została utworzona na skutek przekształcenia ML SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rzeszowie.

2.

Założycielami Spółki są Edyta Stanek i Dawid Cycoń.
§ 5.

1.

384

Przedmiotem działalności Spółki, określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
1)
Badania i analizy związane z jakością żywności.
2)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.
3)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
4)
Badanie rynku i opinii publicznej.
5)
Demontaż wyrobów zużytych.
6)
Dystrybucja energii elektrycznej.
7)
Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym.
8)
Działalność agencji reklamowych.
9)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów.
10)
Działalność detektywistyczna.
11)
Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.
12)
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa.
13)
Działalność portali internetowych.
14)
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.
15)
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.
16)
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
17)
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
18)
Działalność w zakresie architektury.
19)
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
20)
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
21)
Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.
22)
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
23)
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.
24)
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej.
25)
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej.
26)
Działalność wspomagająca edukację.
27)
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
28)
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
29)
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
30)
Działalność związana z oprogramowaniem.
31)
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
32)
Działalność związana z tłumaczeniami.
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33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
Handel energią elektryczną.
Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.
Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego.
Malowanie i szklenie.
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
Naprawa i konserwacja maszyn.
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
Obróbka mechaniczna elementów metalowych.
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale.
Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian.
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Pozostała działalność wydawnicza.
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
Pozostałe badania i analizy techniczne.
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.
Produkcja barwników i pigmentów.
Produkcja baterii i akumulatorów.
Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych.
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.
Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych.
Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego.
Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów.
Produkcja elementów elektronicznych.
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających.
Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania.
Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne.
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych.
Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego.
Produkcja kabli światłowodowych.
Produkcja klejów.
Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części.
Produkcja maszyn do obróbki metalu.
Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych.
Produkcja metali szlachetnych.
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.
Produkcja miedzi.
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących.
Produkcja odzieży dzianej.
Produkcja odzieży roboczej.
Produkcja odzieży skórzanej.
Produkcja ołowiu, cynku i cyny.
Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych.
Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego.
Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży.
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej.
Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli.
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Produkcja pozostałych kurków i zaworów.
Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Produkcja pozostałych metali nieżelaznych.
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych.
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych.
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156)

Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych.
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych.
Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego.
Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego.
Produkcja sprzętu instalacyjnego.
Produkcja szkła płaskiego.
Produkcja włókien szklanych.
Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych.
Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych.
Produkcja wyrobów ogniotrwałych.
Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium.
Produkcja zegarków i zegarów.
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Przesyłanie energii elektrycznej.
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
Przygotowanie terenu pod budowę.
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
Roboty związane z budową dróg i autostrad.
Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej.
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
Roboty związane z budową mostów i tuneli.
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach.
Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach.
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach.
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych.
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń.
Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego.
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.
Tynkowanie.
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
Wykonywanie instalacji elektrycznych.
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich.
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
Wytwarzanie energii elektrycznej.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
Wytwarzanie paliw gazowych.
Zakładanie stolarki budowlanej.

2.

W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego
zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tą działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

3.

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności może nastąpić bez wykupu akcji od
tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzą się na taką zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich
głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
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§ 6.
Wymagane prawem ogłoszenia umieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rozdział II. Kapitał zakładowy
§ 7.
1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.368.132,00 zł (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści
dwa złote) i dzieli się łącznie na 4.368.132 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dwie)
akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, to jest:
1)

2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2000000,

2)

2.000.000 (dwa miliony) akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 2000000,

3)

215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii B o numerach od 000001 do 215000,

4)

135.600 (sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych, imiennych serii B1 o numerach od 000001
do 135600,

5)

17.532 (siedemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe, imienne serii B2 o numerach od 00001
do 17532.

2.

Akcje serii A i A1 zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki ML SYSTEM Sp. z o.o.

3.

Akcje serii A1 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają 2 (dwa) głosy.
§ 8.

1.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne jest dopuszczalna.
Wyłączona jest zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane. Zamiana
akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania.

2.

Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i akcji na okaziciela na akcje imienne dokonuje Zarząd na pisemne
żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje.
§ 9.

Akcje mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
§ 10.
Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jego akcji przez Spółkę, w sposób i na warunkach
ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 11.
Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

Rozdział III. Organy Spółki
§ 12.
Organami Spółki są:
1.

Walne Zgromadzenie,

2.

Zarząd,

3.

Rada Nadzorcza.
Walne Zgromadzenie
§ 13.

1.

Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego.

3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, na
pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki.

4.

Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy:
1)

Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym prawem terminie,

2)

jeżeli mimo złożonego wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą, a Rada
Nadzorcza zwołanie to uzna za wskazane.
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5.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie lub w miejscowości będącej siedzibą spółki
prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

6.

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent)
wszystkich akcji.
§ 14.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
§ 15.
Walne Zgromadzenie może przyjąć regulamin Walnego Zgromadzenia.
§ 16.
Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie lub przepisach prawa, w tym przepisach
Kodeksu Spółek Handlowych wymaga:
1.

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2.

udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,

3.

powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

4.

zmiana Statutu,

5.

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,

6.

obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

7.

umorzenie akcji,

8.

podział zysku lub pokrycie straty,

9.

połączenie Spółki z inną spółką, podział Spółki, przekształcenie Spółki w inną spółkę oraz rozwiązanie Spółki,

10.

podjęcie decyzji dotyczącej roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu
zarządu albo nadzoru,

11.

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,

12.

emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,

13.

nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienie
do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych,

14.

umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości dla swej ważności nie wymaga
uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 17.
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile nic innego nie wynika
z postanowień niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Zarząd
§ 18.
1.

Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

2.

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. Dopuszczalne jest ponowne
powołanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.

3.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:
1)

w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek (Prezes) Zarządu samodzielnie,

2)

w przypadku Zarządu wieloosobowego:
a)

Prezes Zarządu samodzielnie,

b)

członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub prokurentem.
§ 19.

1.
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Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź
uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział
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w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10%
(dziesięciu procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
2.

Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela Rada Nadzorcza w formie uchwały.
§ 20.

1.

Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy. Wynagrodzenie z tytułu
sprawowania funkcji członka Zarządu może również zostać przyznane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

2.

Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego
pełnienia funkcji członka Zarządu.
§ 21.

1.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, rozdziela poszczególne sprawy i obowiązki pomiędzy członków Zarządu,
zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy, chyba że regulamin Zarządu stanowi inaczej.

2.

Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość lub w głosowaniu pisemnym.

3.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.

4.

Rada Nadzorcza może przyjąć regulamin Zarządu. Zmiana regulaminu Zarządu lub jego uchylenie wymaga uchwały
Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza
§ 22.

1.

Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki
publicznej od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Jednakże
w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Rada Nadzorcza składa się
z 5 (pięciu) członków.

2.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.

3.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni rok pełnienia przez nich obowiązków.

4.

Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą być ponownie wybrani.
§ 23.

1.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

2.

W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy
jej członkowie zostali zaproszeni.

4.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5.

Rada Nadzorcza może też podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni o treści.

6.

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach
tych osób.

7.

Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin ustalony przez Radę
Nadzorczą w drodze uchwały. Zmiana regulaminu Rady Nadzorczej lub jego uchylenie wymaga uchwały Rady
Nadzorczej.
§ 24.

W imieniu Rady Nadzorczej reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działa członek Rady
Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.
§ 25.
1.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:
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3.

1)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

2)

ustalanie zasad i regulaminów wynagrodzenia członków Zarządu,

3)

badanie i ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie zgodności z dokumentami i księgami,
jak i ze stanem faktycznym,

4)

badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z dokumentami i księgami,
jak i ze stanem faktycznym,

5)

badanie i ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,

6)

nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia,

7)

powoływanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,

8)

delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn
nie mogą sprawować swoich czynności,

9)

wyrażanie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,

10)

wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek
Handlowych,

11)

wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

W celu wykonywania swych obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od
Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

Rozdział IV. Rachunkowość Spółki
§ 26.
1.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 27.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd winien sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej
w terminie do 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego.
§ 28.
1.

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1)

kapitał zakładowy,

2)

kapitał zapasowy,

3)

kapitał rezerwowy.

2.

Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na początku i w trakcie roku
obrotowego. Zarząd może tworzyć i znosić kapitały i fundusze w zakresie, w jakim kompetencja ta przyznana mu jest
przez przepisy prawa.

3.

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

4.

1)

odpisy na kapitał zapasowy,

2)

dywidendę dla akcjonariuszy,

3)

inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku
obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady
Nadzorczej.

Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 29.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz
właściwe przepisy prawa.
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1.2.

Formularz zapisu
FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE

Niniejszy formularz stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela spółki ML SYSTEM S.A. oferowane w Ofercie. Przedmiotem
Oferty jest:





do 1.281.868 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) Akcji serii C
(nowej emisji) o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz,
do 215.000 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy) Akcji serii B (Akcje Sprzedawane),
do 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji serii A (Akcje Sprzedawane),
do 135.600 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset) Akcji serii B1 (Akcje Sprzedawane).

Podstawą prawną emisji jest Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ML SYSTEM Spółka Akcyjna
z dnia 5 stycznia 2018 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się
o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, B1, B2, C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym lub
w alternatywnym systemie obrotu oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację
akcji serii A, B, B1, B2, C i praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych.
1. Imię i nazwisko lub firma osoby prawnej:...............................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba i adres osoby prawnej:
………………………………………………………...........................................................................................................................
3. Adres do korespondencji:
………………………………………………………...........................................................................................................................
4. Status dewizowy: rezydent  nierezydent 
5. Rezydent: osoba fizyczna – rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości oraz PESEL / dla osób prawnych – numer KRS,
numer REGON lub inny numer identyfikacyjny: ……………………………………………………………………….…...
6. Nierezydent: osoba fizyczna – seria i numer paszportu / dla osób prawnych – numer rejestru właściwy dla kraju
zarejestrowania:..........................................................................................................................................................
7. Cena Akcji Oferowanej:...............................................zł
8. Liczba akcji objętych zapisem:............. (słownie:...................................................................................................)
9. Kwota wpłaty na akcje:...............zł (słownie:…………............................................................................................)
10. Sposób zapłaty: gotówka  przelew 
11. Adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje:
………………………………………………………………………....................................................................................
Oświadczenia osoby składającej zapis
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Prospektu spółki ML SYSTEM S.A. i akceptuję warunki Oferty. Oświadczam,
że zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuję jego treść. Oświadczam, że zgadzam się na przydzielenie
mniejszej liczby Akcji niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Oferty oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do
wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych
tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na akcje
ML SYSTEM S.A. przez dom maklerski przyjmujący zapis, Oferującemu, Emitentowi oraz Sprzedającym, w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.
Upoważniam firmę inwestycyjną, w której składam zapis do przekazywania Oferującemu lub podmiotowi działającemu
w imieniu oferującego oraz GPW w Warszawie S.A. informacji o złożonym przeze mnie zapisie na Akcje Oferowane oraz
danych osobowych w celu weryfikacji prawidłowości i liczby złożonych zapisów.

Data i podpis składającego
zapis

Data, pieczęć i podpis przyjmującego
zapis

Uwaga! Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi osoba
składająca zapis
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